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RESUMO 

  Faz-se clara e notória a evolução da tecnologia digital e a sua 

importância no cotidiano de boa parte da população mundial do século XXI. O 

impacto tem sido tão grande que quase todos os setores da vida social tiveram 

e ainda têm que se adaptar à intensa e veloz Era Digital. Dentre as áreas 

afetadas encontra-se a educação, o enfoque deste trabalho. A adaptação neste 

campo à nova realidade trouxe novidades para a forma de ensinar e aprender, 

principalmente pelo fato da própria sociedade ser um organismo vivo e estar 

em constante estado de mudança (Durkheim, 1999). Foi a partir deste ponto 

que decidi analisar o atual momento vivido pela educação e procurei entender 

como se deu (e ainda se dá) a adesão às tecnologias digitais nas 

universidades. Sendo assim, o objetivo desta dissertação é analisar 

percepções sobre o papel e uso da tecnologia digital no processo de ensino 

dentro do contexto da Educação 3.0 na perspectiva de professores 

universitários, bem como os seus impactos, observando, assim, o que vem 

mudando para, então, procurar compreender e discutir até que ponto e de que 

modo a relação com tecnologias digitais em contexto de ensino superior se 

constitui hoje uma relação de dependência enquanto processo que afeta quer 

professores, quer estudantes. A escolha do tema surge a partir de observações 

relativas à forte presença e uso de recursos tecnológicos dentro e fora do 

ambiente educacional. Para tanto, foram feitas entrevistas semiestruturadas 

com professores da Universidade do Porto. A partir de uma análise de 

conteúdo temática dos dados coletados, reflete-se sobre a importância na 

formação em tecnologia por parte dos professores para uma maior dinâmica 

em sala, sobre a importância do professor mesmo diante da atual conjuntura 

mundial e sobre como é vista a EaD pelo corpo docente, especialmente no 

contexto da COVID-19. 

 

Palavras-chave: Educação 3.0 – tecnologia digital – ensino universitário  –  

processo de ensino-aprendizagem – COVID-19 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The evolution of digital technology and its importance in the daily lives of a 

large part of the world's population in the 21st century is clear and notorious. 

The impact has been so great that almost all sectors of social life have had and 

still have to adapt to the intense and fast Digital Age. Among the areas affected 

is education, the focus of this work. The adaptation in this field to the new reality 

has brought novelties to the way of teaching and learning, mainly because 

society itself is a living organism and in a constant state of change (Durkheim, 

1999). It was from this point that I decided to analyze the current moment 

experienced by education and tried to understand how the adherence to digital 

technologies in universities was (and still is) happening. Therefore, the objective 

of this dissertation is to analyze perceptions about the role and use of digital 

technology in the teaching process within the context of Education 3.0 from the 

perspective of university professors, as well as its impacts, thus observing what 

has been changing in order to try to understand and discuss to what extent and 

how the relationship with digital technologies in the context of higher education 

today constitutes a relationship of dependence as a process that affects both 

professors and students. The choice of topic arises from observations regarding 

the strong presence and use of technological resources within and outside the 

educational environment. For this, semi-structured interviews were carried out 

with professors from the University of Porto. From an analysis of the thematic 

content of the data collected, it is reflected on the importance of training in 

technology by teachers for greater dynamics in the classroom, on the 

importance of the teacher even in the current world situation and on how 

Distance Education is viewed by the faculty, especially in the context of COVID-

19. 

 

Keywords: Education 3.0 - digital technology - university teaching - teaching-

learning process - COVID-19 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

  L'évolution de la technologie numérique et son importance dans la vie 

quotidienne d'une grande partie de la population mondiale du XXIe siècle est 

claire et notoire. L'impact a été si grand que presque tous les secteurs de la vie 

sociale ont dû et doivent encore s'adapter à l'ère numérique intense et rapide. 

Parmi les zones touchées se trouve l'éducation, au centre de ce travail. 

L'adaptation dans ce domaine à la nouvelle réalité a apporté des nouveautés 

dans la manière d'enseigner et d'apprendre, principalement parce que la 

société elle-même est un organisme vivant et en constante évolution 

(Durkheim, 1999). C'est à partir de là que j'ai décidé d'analyser le moment 

actuel vécu par l'éducation et j'ai essayé de comprendre comment l'adhésion 

aux technologies numériques dans les universités s'est déroulée (et se produit 

encore). Par conséquent, l'objectif de ce mémoire est d'analyser les perceptions 

sur le rôle et l'utilisation de la technologie numérique dans le processus 

d'enseignement dans le contexte de l'éducation 3.0 du point de vue des 

professeurs d'université, ainsi que leurs impacts, observant ainsi ce qui a 

changé depuis, puis essayer de comprendre et discuter dans quelle mesure et 

comment la relation avec les technologies numériques dans le contexte de 

l'enseignement supérieur est aujourd'hui une relation de dépendance en tant 

que processus qui affecte à la fois les enseignants et les étudiants. Le choix du 

thème découle d'observations liées à la forte présence et à l'utilisation des 

ressources technologiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'environnement 

éducatif. À cette fin, des entretiens semi-structurés ont été menés avec des 

professeurs de l'Université de Porto. Sur la base d'une analyse du contenu 

thématique des données collectées, il se reflète sur l'importance de la formation 

des enseignants en technologie pour une plus grande dynamique en classe, sur 

l'importance de l'enseignant même face à la situation mondiale actuelle et sur 

l’Enseignement à Distance par la faculté, notamment dans le cadre du COVID-

19. 

 

Mots-clés: Education 3.0 - technologie numérique - enseignement universitaire 

- processus d'enseignement-apprentissage - COVID-19  
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INTRODUÇÃO 

 

  Estudar a evolução da educação atrelada ao avanço tecnológico foi algo 

que sempre me fascinou. O fato de ter atuado no Brasil como professor de 

inglês em escolas e cursos públicos e privados durante boa parte da minha 

trajetória profissional contribuiu para a união dessas paixões. Nas instituições 

por onde passei, quer pela coordenação pedagógica quer pelas turmas, era 

constantemente estimulado a fazer uso de materiais que fossem além do livro e 

do quadro negro. No começo dos anos 2000, era comum levar revistas, jornais, 

DVDs, flipcharts e flyers de viagens para a sala de aula para algumas 

atividades educativas. Cabe dizer que já vivíamos em uma era marcada pelo 

crescimento computacional no mundo, entretanto, nem todas as escolas e 

cursos no Rio de Janeiro dispunham de desktops, retroprojetores ou 

aparelhagem de som nas salas.  

 

Já na década seguinte, era fácil perceber que a própria organização e 

equipamento de grande parte das salas das escolas de ensino superior 

mudaram estruturalmente. Elas passaram a ter laptops, projetores afixados no 

teto, quadros interativos e, acima de tudo, acesso à internet. Esta última foi um 

grande divisor de águas na forma como passei a lecionar a partir de então. 

Como se não bastasse, pelo fato de que quase todos os estudantes levavam 

consigo seus smartphones. Esta foi a combinação perfeita para que o ritmo e a 

interatividade das lições evoluíssem, fazendo com que as turmas participassem 

mais das atividades propostas e mantendo um aparente nível de atenção mais 

elevado que outrora.  

 

Ao traçar um paralelo entre a participação nas aulas dos meus alunos 

entre o início dos anos 2000 e a partir de 2010, notei que a mudança foi, 

primeiramente, drástica e depois ligeira. Ainda que em ambas as fases sempre 

buscassem o uso de atividades lúdicas e que dessem preferência ao trabalho 

em grupo para a construção do conhecimento, pude reparar que, muito 

provavelmente pelo fato de estarem munidos de aparelhos com acesso à World 

Wide Web, os alunos perdiam o interesse em atividades mais 
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manuais/analógicas e apreciavam tarefas mais virtuais. Há de ser mencionado 

que se mostravam mais autônomos e proativos na busca por palavras novas, 

fazendo com que o meu papel de "centro do saber" fosse alterado para 

"mediador" do conteúdo, acarretando em uma mudança na minha natureza de 

“ser professor” dentro deste contexto. 

 

  A partir do momento em que houve essa transição do paradigma das 

aulas mais expositivas e explicativas para aquelas repletas de dinâmicas de 

grupo e recursos eletrônicos, pude sentir que a abordagem às lições passaria a 

ser cada vez mais complexa, já que a presença destes elementos aliados a 

uma maior preocupação com a simulação da realidade em ambiente escolar 

tornou-se fundamental para um maior engajamento dos estudantes. O debate 

aberto e a oportunidade de aprender por meio de animações e apresentações 

em 3D agregaram bastante às instituições escolares e, sendo assim, acabei 

por me sentir desafiado e instigado a me aprofundar nessa temática. Como 

colocado por Correia & Dias (1998), "a necessidade de corresponder às 

complexas exigências decorrentes desta era informacional, que se impõe a 

cada momento, vai refletir-se obrigatoriamente no pensamento e nas práticas 

de educação, no sentido da definição de um novo paradigma educacional" 

(p.114). 

  

  Fator marcante para este câmbio na forma de lecionar e aprender, é a 

globalização e os efeitos que esta tem na transformação da sociedade 

contemporânea. Entende-se que esse fenômeno tem como cerne o "caráter 

indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a 

ausência de um centro, de um painel de controle, de uma comissão diretora, de 

um gabinete administrativo" (Bauman, 1999, p.56). Já Sousa Santos (2002) 

afirma que estamos diante de um "fenômeno multifacetado com dimensões 

econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de 

modo complexo" (p.26). Por outro lado, Moreira & Kramer (2007) apontam que 

a globalização "corresponde à difusão do discurso neoliberal, crescentemente 

hegemônico e visto como inevitável" (p.1039). Os autores acrescentam que 

isso tudo tem a ver com o "surgimento de novas tecnologias da informação e 
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da comunicação que socializam saberes e, em certo grau, padronizam os 

significados atribuídos ao mundo, à vida, à sociedade, à natureza" (ibidem, 

p.1039). 

  

  Após a consolidação da “aldeia global” (McLuhan, 1962), notou-se uma 

mudança no modo de se enxergar diferentes setores da sociedade: 

comunicação, tecnologia e educação, por exemplo. Os dois últimos, por se 

tratarem do objeto do presente trabalho, terão mais foco nas nossas análises. 

Ademais, a globalização difundiu a informação no espaço virtual onde povos 

fisicamente distantes uns dos outros podem agora interagir em tempo real e 

trocar informações em velocidades inimagináveis há não muitos anos atrás. 

Tudo isso acaba por gerar uma série de informações disponíveis junto a um 

gigantesco fórum aberto para a propagação de novas ideias e teorias. 

 

   Ao refletir sobre isto, deve-se levar em consideração que estar exposto a 

uma quantidade infinita de dados e informações em tempo real não significa 

necessariamente ter mais conhecimento. Faz-se necessário, então, traçarmos 

as diferenças entre dado, informação e conhecimento para termos uma visão 

mais clara sobre aquilo a que estamos expostos. Para Boisot & Canals (2004), 

"os dados podem ser tratados como originários de diferenças discerníveis nos 

estados físicos do mundo, isto é, estados descritíveis em termos de espaço, 

tempo e energia" (p.8, tradução livre). Em outras palavras, podemos dizer que 

correspondem a um grupo de símbolos, números ou palavras que podem ser 

percebidos através dos nossos sentidos e que não possuem um significado 

isolado, podendo ser unicamente uma mera descrição de acontecimentos. 

  

  Já a informação pode ser entendida como "uma extração de dados que, 

modificando as distribuições de probabilidade relevantes, tem capacidade para 

executar um trabalho útil nas bases de conhecimento" (Boisot & Canals, 2004, 

p.9, tradução livre). Colocando de outra forma, pode-se dizer que ela 

corresponde a uma mensagem que contém um significado através de uma 

captura de dados, fazendo com que seja possível expandir nosso 

conhecimento além dos nossos sentidos. Miranda (1999), por sua vez, escreve 
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que a informação pode ser entendida como "dados organizados de modo 

significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão" (p.285). 

 

  Setzer (1999) entende que o conhecimento corresponde a "uma 

abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, por 

alguém" (p.3), não sendo possível descrevê-lo, papel este que fica restrito à 

informação. O autor acrescenta que o conhecimento "não depende apenas de 

uma interpretação pessoal, como a informação, pois requer uma vivência do 

objeto do conhecimento" (ibidem, p.3). De forma simplificada, o conhecimento 

nada mais é que a informação processada na mente do indivíduo, ou seja, ela 

é o que sabemos, podendo ser somente armazenada em nossos cérebros. Já 

Miranda (1999) faz uma distinção entre três tipos de conhecimentos: explícito, 

tácito e estratégico. O primeiro "é o conjunto de informações já elicitadas em 

algum suporte (livros, documento etc.) e que caracteriza o saber disponível 

sobre um tema específico" (ibidem, p.287). O tácito corresponde ao "acúmulo 

de saber prático sobre um determinado assunto, que agrega convicções, 

crenças, sentimentos, emoções e outros fatores ligados à experiência e à 

personalidade de quem detém" (ibidem, p.287). Por último, o conhecimento 

estratégico "é a combinação de conhecimento explícito e tácito formado a partir 

das informações de acompanhamento, agregando-se o conhecimento de 

especialistas" (ibidem, p.287). 

 

  Assim como escrito por Gómez (2002), "a tríade comunicação, educação 

e novas tecnologias resume uma das problemáticas substantivas do novo 

milênio" (p.57). Entre as “novas tecnologias” citadas pelo autor podemos 

compreender a presença das tecnologias digitais. Realmente, ao mesmo tempo 

em que as três juntas são capazes de mudar o contexto mundial, os efeitos 

combinados das mesmas são, em muitas circunstâncias, críticos. Tal fato pode 

ser compreendido ao observarmos as sociedades contemporâneas que, 

conforme mencionado anteriormente, encontram-se globalizadas e, 

infelizmente, apresentando divergências no âmbito social, cultural e religioso 

que, de certa forma, estariam levando o mundo, de modo paradoxal, a 

fechamentos nas formas de convivência (Nóvoa, 2009, p.180). A partir do 
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momento em que estas sociedades conseguem ter o domínio da tecnologia 

vigente, ainda que nem sempre, elas podem ser transformadas pela presença 

ou ausência da tecnologia (Ball-Rokeach & Cantor, 1986). Ao passo que a 

comunicação universal é expandida, surgem os fenômenos como o das fake 

news; a educação vai se adaptando às novas tecnologias; e, por fim, o 

surgimento de novas tecnologias a cada instante, ao mesmo tempo em que é 

vista com bons olhos pela geração mais jovem, sofre com o receio dos mais 

velhos a respeito de uma possível perda e/ou eliminação de empregos no 

futuro. 

  

  Ao termos visitado o atual contexto da educação e da tecnologia, fica 

mais fácil compreender o propósito da presente dissertação. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é de analisar a influência da tecnologia digital e seus 

impactos no processo de ensino-aprendizagem junto de professores de ensino 

superior, no contexto da Educação 3.0. Entre os objetivos específicos, busca-

se entender como o processo de ensino, de acordo com a vivência destes 

docentes, foi modificado na Era Digital, desde logo por haver mais acesso à 

informação com o advento da internet. Pretende-se também entender quais 

são as vantagens e desvantagens da tecnologia digital dentro e fora do 

ambiente acadêmico reconhecidas pelos docentes, além de procurar 

compreender a visão dos professores sobre o uso de recursos tecnológicos 

digitais em suas aulas. Por fim, tenta-se perceber se há algum tipo de 

dependência por parte dos mesmos e dos estudantes na utilização destes 

recursos durante o processo de ensino-aprendizagem.  

 

  Este último ponto tem a ver com o fato de que os professores podem se 

ver dependentes da tecnologia digital por ser uma questão pertinente, porém 

também podem entender que é a única forma de chegarem aos estudantes. 

Estes, por sua vez, podem estar dependentes – até mesmo sem o saberem – 

porque só conhecem um mundo em que esta relação com a tecnologia é 

“natural” ou porque têm de responder aos desafios que os professores lhes 

colocam e que implicam esta nova relação com a tecnologia. 
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  A justificativa pela escolha de professores do ensino superior se deu a 

partir da pesquisa sobre a mudança de paradigma observada no Ensino 

Superior a partir da Declaração de Bolonha e como esta impactou docentes e 

estudantes através de um maior enfoque no estudo autônomo, na importância 

da literacia midiática, na adesão a recursos tecnológicos – em sala de aula ou 

até mesmo em disciplinas lecionadas online – e em uma nova dinâmica dentro 

do ambiente acadêmico. A atenção dada às tecnologias digitais alinhada aos 

anseios do Processo de Bolonha tem a ver com a valorização dos processos 

de aprendizagem ativos e autônomos dos estudantes e ao apoio à 

aprendizagem e inclusão no ensino superior (Duarte, Pinto & Leite, 2019, p.1, 

tradução livre). 

 

  Vale mencionar também que com a Declaração de Bolonha, as 

universidades se viram, de certa forma, forçadas a acatar as obrigações 

geradas pela competitividade econômica, no lugar de darem prioridade às 

necessidades sociais, tudo isso em face à influência das novas práticas de 

mercado oriundas da globalização em seu caráter neoliberal (Ferreira, 2006). 

Isto já era abordado em na década de 70, quando o teórico da informação Tom 

Stonier (1978) afirmava que uma das previsões da análise econômica e social 

de sua época era que o conhecimento seria o criador da riqueza do mundo.  

 

  Além disso, muito já foi escrito sobre os cursos de licenciatura pós-

Bolonha e também sobre a tecnologia digital aliada à aprendizagem, havendo, 

portanto, um grande espaço para análises mais profundas da realidade no 

ensino superior, bem como para a avaliação de como o avanço tecnológico e a 

literacia midiática se fazem relevantes sob o aspecto de quem ensina. Esse é o 

ponto de partida para presente dissertação, a qual vai procurar abordar o tema 

da tecnologia digital em pleno século XXI e como ela tem se mostrado crucial 

dentro da Educação 3.0.  

 

  O primeiro capítulo será dedicado à evolução da Educação ao longo dos 

últimos séculos, mostrando principalmente as permanências e transformações 

do papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Buscarei 
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apresentar as características mais marcantes de cada fase numa linha do 

tempo, de maneira a mostrar mais claramente suas mudanças. Passarei pela 

Educação 1.0 e a percepção do professor como fonte do saber, depois 

abordarei a Educação 2.0 e a transformação do professor em guia do 

conhecimento, para então chegar à Educação 3.0 (Keats & Schmidt, 2007), a 

qual já apresenta o professor como facilitador, ou seja, como o orquestrador da 

criação do conhecimento a partir do estímulo ao estudo autônomo e ativo. 

 

  No capítulo seguinte tratarei dos avanços tecnológicos do presente 

século e procurarei discutir como a tecnologia digital, as TIC e a iTICecracia 

dos adultos contemporâneos interagem em meio ao mundo atual. Levantarei 

questões relativas aos efeitos das mesmas no universo acadêmico e no 

mercado de trabalho, mas sem deixar de dar atenção ao processo gradativo de 

migração do analógico para o digital e em como se deu essa mudança. 

 

  A próxima etapa desta dissertação será reservada à tecnologia digital 

atrelada ao Ensino Superior, já trazendo o professor universitário como ator 

principal. Farei análises sobre as transformações nas práticas educacionais de 

docentes com a tecnologia em sala de aula e com as ferramentas digitais 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Como consequência destes 

fatores, também mostrarei a revolução da tecnologia digital no Ensino Superior, 

apresentando o que, de fato, mudou na forma como as universidades utilizam a 

tecnologia ao seu favor. 

 

  Já o capítulo quatro será dedicado ao enquadramento e à fundamentação 

metodológica, dando conta das entrevistas realizadas a professores de cursos 

de mestrado com o objetivo de levantar dados que colaboram para um maior 

entendimento da relevância dada aos elementos tecnológicos durante o 

processo de ensino. Tendo como base a metodologia qualitativa e através da 

utilização de um guião de entrevista semiestruturado, foram abordados os 

seguintes temas: uso de ferramentas digitais para a aprendizagem dentro e 

fora de sala; qualidade/valor (ou tipos) de conhecimentos adquiridos; demanda 

pelo uso de aparelhagem tecnológica em aula por parte dos estudantes; 
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(des)conforto no uso da tecnologia para o ato de ensinar; preocupação com o 

ensino do uso reflexivo de ferramentas digitais e dependência tecnológica por 

parte dos professores. Foi dada preferência à realização de entrevistas com 

docentes de faixa etárias diversas e a lecionar em cursos distintos, de modo a 

obter respostas diversificadas, admitindo-se que em cada área científica 

mobilizam as tecnologias digitais de forma diferente.  

 

  Por fim, são apresentadas considerações finais com base nos dados 

coletados procurando sistematizar os contributos desta pesquisa para a 

compreensão do atual lugar das tecnologias digitais no Ensino Superior. 

Busca-se também fazer meta apreciações sobre o uso das tecnologias – 

refletindo sobre a opinião dos professores em relação ao que os alunos 

pensam – e descobrir as potencialidades e limites do processo de ensino-

aprendizagem com base no uso de tecnologias digitais no contexto dos cursos 

de mestrado. Vale salientar que as questões colocadas pela pesquisa 

ganharam uma centralidade e atualidade inesperada com a pandemia de 

COVID-19, a qual fez com que os professores do Ensino Superior fossem 

“obrigados” a integrar as tecnologias digitais nas suas práticas. A pandemia 

recebeu atenção devido ao seu impacto direto no processo de ensino-

aprendizagem das universidades durante o período de quarentena. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

1.1 A Educação e sua transformação 

 

  Para termos um entendimento do momento vivido pelo ensino em meio à 

modernidade digital, faz-se necessária uma análise da transformação da 

Educação ao longo dos anos, de forma que possamos notar mudanças 

apresentadas e para que possamos compreender as suas diferenças. Assim 

sendo, a obra “The genesis and emergence of education 3.0 in higher 

education and its potential for Africa” escrita em 2007 por Derek Keats e J. 

Philipp Schmidt, foi utilizada para ilustrar esta transformação pedagógica 

através de fases (Educação 1.0; 2.0 e 3.0). 

   

A descrição será iniciada com uma visão do que é o ensino conhecido 

hoje como "tradicional", ou seja, em que a figura do professor era tida como 

centro do processo de ensino-aprendizagem. Ao repararmos na forma como os 

alunos aprendiam, veremos que apresentavam um papel passivo, basicamente 

absorvendo o conteúdo transmitido e com pouca ou nenhuma participação em 

atividades em grupo. 

   

A segunda fase da Educação, por sua vez, mostrou um perfil mais 

progressista, deixando de lado o caráter predominantemente mais unilateral. 

Neste momento, o aluno passou a interagir mais com o professor, assim como 

foi mais incentivado a praticar e aprender com os colegas de classe. Nota-se, 

então, um grande avanço na maneira como o ensino passou a ser 

equacionado. 

   

Por fim, chegando à fase 3.0, os objetivos se mostraram mais 

construtivistas, contextualizados e dinâmicos, tendo em mente que o 

conhecimento passou agora a ser gerado em coletivo. Uma das marcas dessa 

fase foi o fato de evidenciar que a aprendizagem não se restringe ao interior 

dos muros da escola, pois ela pode ocorrer em qualquer local e a qualquer 

hora. 
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  Logo, optei por dedicar secções a cada uma das fases da evolução 

educacional e procurarei dar maiores detalhes sobre como elas se deram, seus 

contextos e, principalmente, como era visto o papel do professor em cada uma 

delas. Ao final das análises, traçarei um paralelo dos perfis dos docentes das 

três fases para mostrar as mudanças ao longo do tempo. 

 

1.2 Educação 1.0 - "O professor como 'fonte do saber'" 

 

  Antes de iniciarmos a análise do que se denominou por Educação 1.0, 

cabe voltarmos no tempo para um melhor entendimento do conceito que 

acabou por nortear a proposta de inúmeras instituições de ensino dos séculos 

XX e XXI. Para Mellanby e Theobald (2014), o formato mais tradicional da 

educação como a conhecemos teve sua origem nos trabalhos dos filósofos dos 

séculos IV e V na Grécia antiga que tinham a gramática, a retórica e a dialética 

como componentes centrais. Mil anos depois e com uma abordagem 

completamente oposta, observou-se na China de Confúcio uma proposta muito 

mais calcada na memorização.  

  

  Na Europa medieval, por sua vez, a educação era reservada à nobreza e 

ao clero. É importante mencionar que somente os filhos de aristocratas eram 

agraciados com essa oportunidade, visto que as mulheres eram proibidas de 

estudar, ficando responsáveis pelo cuidado da casa e dos filhos. Era comum 

nesta época o ensino do Latim visto que era a língua usada para os negócios, 

bem como na ciência e na religião (Mellanby & Theobald, 2014). 

 

  Quando passamos para a fase contemporânea, muito já foi dito sobre a 

história e evolução da escola, entretanto, focarei mais na universidade ao longo 

deste projeto pelo fato de ter como público-alvo o ensino nos cursos de 

Mestrado. O termo universitas refere-se, de forma geral, a pessoas que são 

associadas a uma entidade, sociedade, empresa, comunidade, associação ou 

corporação (Crane, 2005). Compreende-se, logo, que o conceito inicial diverge 

da concepção que temos da universidade nos dias atuais. Para Rashdall 

(1936), as universidades são fruto do espírito de associação que tomou conta 
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da sociedade medieval a partir do século XII, sendo a Universidade de Bolonha 

a primeira a ser fundada em território europeu.  

  

  Ao compreendermos a universidade como uma corporação profissional, 

cujo propósito era de cultivar disciplinas como as ciências - implicando em 

pesquisa (preservação e desenvolvimento da disciplina) e ensino (comunicação 

e divulgação da disciplina) - chegamos ao conceito de studium generale. 

Conforme colocado por Bazan (1998), "um studium generale era uma coleção 

de disciplinas que eram cultivadas por si mesmas, o que significava, com 

efeito, preservação, desenvolvimento, comunicação e disseminação do 

conhecimento que elas continham" (p.17, tradução livre). Conclui-se, pois, que, 

segundo o autor, "o objetivo da universitas era garantir o funcionamento do 

studium generale" (idem, p.16). 

 

  A partir desse cenário complexo, então, começamos a análise da primeira 

fase da educação, também conhecida como Educação 1.0 (Keats & Schmidt, 

2007), sendo que nela o professor servia como um modelo intelectual, moral e 

de autoridade para seus alunos. Assim como nas escolas, o professor 

universitário decidia o que era mais importante a ser aprendido, dando pouca 

atenção aos interesses individuais. Dessa maneira, os alunos aprendiam 

passivamente sentados às suas mesas e ouvindo o professor, o qual era tido 

como o principal ator da formação do estudante (Fava, 2012). É possível dizer 

que havia uma relação de dependência dos alunos em relação ao 

conhecimento e informações transmitidas pelo professor. 

 

  Essa fase é considerada mais padronizada e comportamental (Gerstein, 

2014). Sendo assim, Keats e Schmidt (2007) fazem uma comparação entre a 

Educação 1.0 e a Web 1.0, onde havia um enorme consumo de informação por 

parte dos estudantes com o intuito de envolvê-los em atividades que eram, na 

maioria das vezes, realizadas isoladamente ou em grupos locais isolados. Por 

mais antiquado que seja este modelo, ele ainda é adotado em algumas escolas 

e universidades. 
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1.3 Educação 2.0 - "Guia do conhecimento" 

 

  Com o surgimento da 1ª Revolução Industrial no século XVIII/XIX, as 

grandes corporações começaram a buscar uma mão de obra mais qualificada 

e, com isso, as políticas nacionais acabaram influenciando as universidades a 

se adaptarem às exigências do mercado, transformando-se no modelo que, até 

então, era o mais conhecido pela sociedade da época. Este foi um grande 

marco no modo de planejar e desenvolver o novo mercado em ascensão. 

Coimbra, Parada & Imaginário (2001) afirmam que uma das funções das 

políticas governamentais é de justamente antecipar e planejar o 

desenvolvimento deste mercado de trabalho, levando em consideração as 

estruturas econômicas, sociais e educativas.  

 

  Ainda sobre os impactos socioeconômicos gerados por essa mudança de 

paradigma diante do cenário capitalista, importa salientar que:  

 

"A construção histórica das modernas sociedades industriais, ou seja, das 

sociedades capitalistas (com mercado ou sob a forma de capitalismo de 

Estado), tem como cerne a transformação de tudo em mercadorias (a 

começar pelo trabalho humano), visando a acumulação de capital, 

processo baseado na exploração do trabalho assalariado, através da 

apropriação da mais-valia" (Canário, 2013, p.558). 

 

  Constituiu-se, então, o que conhecemos hoje por Educação 2.0 (Keats & 

Schmidt, 2007), onde já havia mais interação entre professor e aluno; aluno e 

aluno; e aluno e conteúdo. Concedeu-se, portanto, uma maior atenção à 

criatividade, fazendo uso do aprendizado cooperativo, de projetos globais de 

aprendizado, aulas à distância e outras redes sociais na sala de aula. Segundo 

Fava (2012), aqui o professor apresenta um papel de “guia do conhecimento”, 

onde o aluno se torna mais ativo no aprendizado e as turmas são estimuladas 

a participarem de atividades colaborativas. 
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  Já no final do século XX, viu-se uma interatividade entre o conteúdo e os 

alunos e entre os próprios alunos, como escreve Gerstein (2014), podendo ser 

entendida como transição do mundo analógico para o digital, principalmente 

pela presença de alguns recursos tecnológicos com fins educacionais. Para 

Keats e Schmidt (2007), "o processo de educação em si não se transforma 

significativamente embora as bases para uma transformação mais ampla 

estejam sendo estabelecidas" (p.2, tradução livre). A dinâmica dentro da sala 

de aula começa a apresentar modificações, não somente pela aparelhagem 

eletrônica, mas também pelo incentivo à construção social do conhecimento e 

maior interação entre professor/alunos. 

 

  É nesse período que observamos a utilização de blogs e wikis 

compartilhados – repositórios utilizados pelos estudantes e/ou pelo professor 

para a gestão do conhecimento – e podcasts como métodos alternativos para 

auxiliar a aprendizagem do conteúdo, ainda que se mantendo dentro do âmbito 

da Educação 1.0 (Keats & Schmidt, 2007). Em meio a tantas novas 

ferramentas, podemos afirmar que houve uma maior inclusão no processo de 

aprendizagem devido ao fato dos alunos poderem acessar o conteúdo de 

diferentes fontes, potencialmente contribuindo para um melhor entendimento 

do conteúdo. Entretanto, cabe realçar que o ensino e aprendizagem 

universitária não se resumem a questões de acesso a certos conteúdos, visto 

que o Ensino Superior explora, entre outros, a reflexão e o pensamento crítico. 

Cabe frisar também que ainda que tal não eliminasse as desigualdades nas 

possibilidades de acesso, nem quanto aos processos de mediação da 

informação de modo a que se tornem conhecimento. Ainda neste contexto, 

Walks (2014) mostra como as novas tecnologias acarretaram em novos 

modelos de educação mais adaptados a formas de aprendizagem mais 

eficientes na preparação dos estudantes para o ingresso no mercado de 

trabalho. 

 

  Durante este período viu-se que o professor se encarregava de preparar 

aulas e atividades para turmas heterogêneas, mas que acabariam por serem 

avaliadas da mesma maneira. Esta transição também foi marcada pela 
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substituição do quadro-negro pelos slides de PowerPoint e vídeos educativos 

que ensinavam de modo complementar ao professor e, possibilitando assim, 

uma maior interatividade e suporte ao ensino e à aprendizagem. Como aponta 

Gerstein (2014), a Educação 2.0 incorporou elementos de aprendizado ativo, 

experiencial e construtivista às instituições de ensino. 

 

  Ao analisarmos o cenário fora do âmbito universitário, já se notava que os 

estudantes iam gradualmente se conectando cada vez mais. Obviamente que 

isso ia se refletindo dentro das universidades, visto que alguns programas e 

sites iam surgindo e tornavam-se parte da rotina de estudo dos universitários. 

Neste cenário transformava-se a Web em uma plataforma participativa, onde 

as pessoas produziam seus próprios conteúdos (uploads) e não somente 

consumiam conteúdos já prontos (downloads) (Darwish & Lakhtaria, 2011, 

p.204). Este contexto era uma preparação do que viria a se tornar a Internet 

nas décadas seguintes, onde a interatividade em tempo real se tornou um 

grande diferencial ou, como refere Fava (2012), as mídias passivas e 

tradicionais seriam substituídas por mídias participativas e interativas (p.69). 

 

1.4 Educação 3.0 – O professor como "orquestrador da criação do 

conhecimento" 

 

  Chegamos, então, ao que Keats e Schmidt (2007) denominaram de 

Educação 3.0. Esta indica um processo de construção constante de uma nova 

educação onde os alunos têm autonomia para a escolha do conteúdo a ser 

estudado e participação contextualizada em comunidades de aprendizagem 

através das redes sociais; o professor torna-se orientador, mediador, facilitador 

e parceiro em contextos de aprendizagem presenciais e virtuais; e alunos, 

professores e computadores trabalham juntos para uma interação física e 

virtual para a solução de problemas. É relevante ressaltar também que a 

Educação 3.0 foi um marco na forma como o ensino passou a ser abordado 

nas escolas e universidades.  
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“A Educação 3.0 é caracterizada por oportunidades educacionais 

transculturais e interinstitucionais ricas, dentro das quais os próprios 

alunos desempenham um papel fundamental como criadores de artefatos 

de conhecimento que são compartilhados, e onde as redes sociais e 

benefícios sociais fora do escopo imediato da atividade exercem um forte 

papel” (Keats & Schmidt, 2007, p.2). 

 

  O ensino aqui é baseado no construtivismo1, e a tecnologia torna-se uma 

ferramenta para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o 

ensino não fica mais restrito ao interior dos muros da escola, visto que o aluno 

pode aprender à distância (e-learning / m-learning). Como é possível perceber, 

o professor deixa de ter o papel de principal fonte do informação e conteúdo 

para tornar-se um mediador da aprendizagem. Contudo, é importante deixar 

claro que mesmo com todas essas alterações em seu papel, ele continua 

elaborando o conteúdo de ensino a partir de um caráter lógico, sistemático e 

particular que guia a produção do conhecimento científico da ciência de 

referência, tendo como base a disciplina que leciona, procurando relacioná-lo 

ao cotidiano dos alunos (Almeida, Oliveira & Arnoni, 2007, p.22). 

  

  Por se transformar em um mediador do conhecimento, faz-se necessária 

uma adaptação por parte do corpo docente às grandes novidades do meio 

acadêmico e das rápidas mudanças do mundo tecnológico. Como é possível 

notar, as novas exigências/desafios da Educação 3.0 ainda são debatidas, e 

até mesmo rejeitadas por alguns professores. Entretanto, López Martín & 

García Raga (2006) tratam da abordagem mais próxima aos anseios dos 

alunos ao afirmarem que a convivência tornou-se uma questão de prioridade 

para as sociedades do século XXI, a partir da ideia de que os centros 

educacionais passaram a desempenhar um papel primordial no processo de 

ensino-aprendizagem. Ou seja, através dos encontros in loco e da mediação do 

professor presencialmente, a aprendizagem é beneficiada pela construção do 
 

1 O conceito abordado aqui é apontado por Matthews (1998) como algo prático que é também 

um grande desafio para os professores, pois tem a ver com o suporte aos estudantes na 

construção de ideias que corroborem com os princípios de aprendizagem construtivistas.  
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conhecimento em conjunto através da reflexão e do debate das ideias, sem 

que isso minimize a importância do estudo autônomo. 

 

  O professor se transformou paulatinamente em um mediador do 

conhecimento científico no processo de ensino-aprendizagem com surgimento 

da Educação 3.0. Ele passa, então, a atuar como um facilitador através desta 

mediação pedagógica de maneira que seus alunos alcancem o objetivo de 

compreensão das teorias, e que estas sejam partes fundamentais da criação 

da sua consciência humanitária (Barros et al, 2020, p.312).  

 

  O professor de hoje deve estar atento não somente à evolução 

tecnológica, mas também às mudanças sociais que impactam diretamente as 

instituições de ensino. A forma de aprender também mudou e, assim como 

afirma López Herrerías (1989), a "aprendizagem sem entretenimento e sem 

ação resultante não é aprendizagem" (p.156, tradução livre). Ao fazer uso de 

recursos tecnológicos, sejam eles o computador, a internet, os smartphones ou 

quaisquer outros aparatos eletrônicos, é possível que o professor consiga se 

aproximar mais dos seus alunos, visto que grande parte dos jovens atuais faz 

uso diário de aparelhos conectados à World Wide Web.  

 

 Por fim, a Educação 3.0 aliada à tecnologia trouxe inovações ao campo 

educacional. A possibilidade de mediar situações de aprendizagem em vez de 

manter-se como o centro das atenções permite ao professor reservar toda a 

sua competência para estimular seus alunos e para perceber possíveis pontos 

de melhoria com avaliações mais assertivas. 
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CAPÍTULO II - OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO SÉCULO XXI 

 

2.1 O que se entende por tecnologia digital e TIC? 

   

A fim de analisar o que se compreende por tecnologia digital é preciso 

levar em consideração o papel da tecnologia e sua relevância, quer no âmbito 

social quer no âmbito educacional. O termo tem origem em duas palavras 

gregas: techne e logos. Techne traduz-se como arte, habilidade, maneira ou 

meios pelos quais um algo é adquirido. Já Logos significa palavra ou expressão 

pela qual o pensamento interior é expresso. Assim, o significado de tecnologia 

remete ao modo como algo é obtido. Arthur (2009) apresenta três definições 

sobre a tecnologia: I) "ela é um meio para satisfazer um propósito humano"; II) 

"ela é um conjunto de práticas e componentes"; III) "ela é uma coleção de 

aparelhos e práticas de engenharia disponíveis para a cultura" (p.29). 

  

  Na visão de Mitzner et al (2010), "o fato da sociedade moderna adotar a 

tecnologia no seu dia-a-dia se tornou um fator imprescindível em todos os 

aspectos da vida" (p.1710, tradução livre). Já Rolo (1977) afirma que ela pode 

ser vista como uma "mercadoria", já que faz parte do cotidiano da mão de obra 

altamente especializada e da informação técnica de modo geral, englobando 

ainda "todos os conhecimentos ligados indiretamente ao processo produtivo e 

que lhe servem de apoio" (p.30). É possível também acrescentarmos a visão 

de Stiegler (1998) quando diz que "a tecnologia é mais usada atualmente como 

tendo incorporado grande parte da ciência, em oposição às técnicas 

tradicionais pré-científicas" (p.94). Este é o ponto de partida para o presente 

estudo, através do qual procuramos compreender os impactos das tecnologias 

digitais nos contextos socioeducacionais. 

  

  A partir desse aspecto cabe, portanto, darmos atenção ao que chamamos 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as quais são entendidas 

como ferramentas que disponibilizam "a utilização não linear de informações, o 

uso das diversas redes de comunicação, dos recursos multimídia, entre tantos 

outros, propiciando, de maneira extremamente veloz e eficiente, novas formas 
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de vislumbrar a realidade que, atualmente, faz parte do contexto do ser 

humano" (Ramos & Furuta, 2008, p.197). Com elas foi possível reduzir 

distâncias, obter informações em tempo real, ampliar os debates a partir de 

diferentes pontos de vista e aspectos culturais, impactando diretamente a 

forma de aprender e se comunicar ao redor do mundo. O mesmo se aplica 

dentro das universidades, pois se tornou mais fácil ter acesso a estudos e 

pesquisas realizados em outros países e, principalmente, contribuiu para um 

maior intercâmbio entre os docentes e discentes, ainda que não 

necessariamente com finalidades educativas.  

 

  Quebrando totalmente com os paradigmas presentes no século XX, 

surgiram as tecnologias digitais (TD), as quais possibilitam transformar 

qualquer tipo de dado ou linguagem em números binários (0 ou 1) (Glossário 

Ceale, 2014). Tablets, smartphones, smart TVs são exemplos destas 

tecnologias que trouxeram uma nova perspectiva em relação à informação e à 

comunicação entre os povos. Essas novas tecnologias possuem caráter 

dinâmico, e ultrapassam as barreiras da condensada web 1.0, do ambiente 

participativo da web 2.0, se aproximando mais das características do ambiente 

virtual presente na web 3.0 (Almeida, 2018). Desse modo, esses aparelhos, 

além de permanentemente conectados à rede, oferecem inúmeras aplicações 

de navegação intuitiva e que permitem uma melhor busca pela informação e a 

criação de conteúdo próprio. 

 

  Ao observarmos nossas rotinas de dez anos atrás e comparando-as com 

o presente, é possível repararmos no crescimento e presença maciça das 

tecnologias digitais em nossas vidas. Antes, para nos deslocarmos até um local 

desconhecido era preciso abrir um mapa e/ou pedir informações ao longo do 

trajeto, ao passo que agora tudo é facilitado por GPS ou aplicativos como 

Waze e Google Maps. Este é somente um dos inúmeros exemplos de 

modificações notadas na sociedade atual. Existem especialistas que afirmam 

que as gerações mais recentes, denominadas de "geração cyber" (Veen & 

Vrakking, 2009), tornaram-se imediatistas por estarem acostumadas a obter 

respostas rápidas e em tempo real. Ademais, tal resultado acaba por gerar 



 

23 

 

consequências negativas no modo como a sociedade passa a se comportar 

diante de determinadas situações, especialmente com reflexos no mercado de 

trabalho e nas instituições educacionais. 

 

  A fim de observarmos como se encontra o atual cenário do mercado de 

trabalho global e seu caráter altamente dinâmico e complexo, bem como a 

atual fase das universidades, faz-se importante levantar a questão de como se 

deu a migração do cenário analógico para o digital. Traçarei um paralelo entre 

ambas as fases para, enfim, darmos mais profundidade aos impactos 

observados no processo de ensino nas universidades. 

 

2.2 Migração do analógico para o digital 

   

Uma pessoa que tenha nascido entre o final dos anos 70 e meados da 

década de 80 passou pela fase de transição entre formas de obter uma 

informação. Quando alguém se deparava com um questionamento sobre um 

determinado tema era preciso procurar por dicionários, enciclopédias ou, em 

certas situações, recorrer às bibliotecas. Esse mesmo cenário se repetia para a 

realização de atividades propostas pelas universidades, fazendo com que fosse 

necessário passar horas a fio buscando referências e consultando inúmeros 

fascículos até obter a tão desejada resposta para o problema.  

 

  Em contrapartida, é válido ressaltar que com toda essa evolução 

tecnológica, alguns fatores não tão positivos foram se revelando aos poucos. O 

mais famigerado deles é o efeito das fake news, ou seja, notícias falsas 

geradas na internet sem que haja a confirmação de fontes fidedignas, dos 

motivos por que, para quem e para quê tratar de determinado assunto. Este 

fenômeno muito debatido na atualidade tem gerado muita discussão pela 

propagação da desinformação, sem contar que nota-se também uma 

predileção de boa parte dos leitores por mensagens “pré-digeridas” e, por 

vezes, tendenciosas. Cabe ao leitor fazer uma busca mais meticulosa por 

diferentes canais de modo a chegar à sua própria conclusão sobre os fatos.  
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  Ampliando ainda mais o escopo, a segunda metade do século XX era 

marcada pelo rádio, televisão e jornais como principais fontes de notícias. A 

população era informada sobre um acontecimento com atraso e não havia 

facilidade em receber as novidades de outras partes do mundo. Pela 

dependência total desses meios de comunicação, por vezes à mercê das 

grandes corporações, corria-se o risco de que as populações pudessem ser 

mais facilmente manipuladas pelo conteúdo exibido, visto que hoje é possível 

analisarmos reportagens da época e percebermos, por vezes, certos 

posicionamentos sensacionalistas.  

  

  Nesta mesma época, as universidades recorriam a aparelhos que hoje se 

encontram descontinuados e que normalmente são encontrados em brechós e 

que também são adquiridos como memorabilia. Era corriqueiro o uso de 

mimeógrafos para a reprodução de cópias a baixo custo em contrapartida aos 

altos preços das máquinas fotocopiadoras. Em sala, alguns professores 

utilizavam retroprojetores quando queriam mostrar fluxogramas ou algum 

conteúdo com fotos através de transparências. Para a exibição de filmes ou 

documentários, eram utilizados televisões de tubo ou telões de projeção, 

videocassetes e fitas VHS. Isso já era uma grande revolução ao compararmos 

com o século anterior e com o uso do conhecido quadro-e-giz junto dos mapas-

múndi e pôsteres da disciplina em questão. Um fato curioso é que em 1975 – 

um ano após o fim do período ditatorial em Portugal – foi criada a primeira 

licenciatura em Engenharia Informática na Universidade Nova de Lisboa2. Isso 

significava que grandes mudanças estavam por vir no ramo das indústrias de 

tecnologia. 

 

  Na segunda metade dos anos 90, já com a disseminação da internet por 

acesso telefônico, do PC (personal computer) e do surgimento de novos 

aparelhos eletrônicos no mercado como data show, CD/DVD player, e 

televisões LCD, já era perceptível a diferença dentro de sala para a década 

 

2 Publicação feita no Jornal Público no dia 29 de novembro de 2015 
(https://www.publico.pt/2015/11/29/sociedade/noticia/primeiro-curso-de-informatica-tem-40-
anos-afinal-os-computadores-nao-eram-como-a-minisaia-1715694) 
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anterior. Os professores conseguiam, então, oferecer mais qualidade em suas 

exemplificações e, por outro lado, os alunos podiam levar o material para casa 

para estudar. Primeiro através de disquetes – usados até o meio da década – 

sendo posteriormente substituídos por CDs, DVDs e pen drives com 

capacidades cada vez maiores de armazenamento de dados.  

 

  Ao tratarmos do mundo virtual, surgia a web 1.0 com a sua atmosfera 

estática e repleta de hyperlinks e informações para os navegadores, servindo 

de grande espaço de leitura sobre temas variados. Diz-se estática pelo fato de 

não haver interação entre os usuários, pela ausência de informação em tempo 

real e pela impossibilidade de criação de um conteúdo pessoal, cabendo 

unicamente ao programador disponibilizar o material da página visitada. Nesta 

fase foi onde se viu pela primeira vez os portais de busca como Yahoo, 

Altavista, Google, entre outros, os quais já foram revolucionários pelo fato de 

facilitarem a obtenção de respostas a situações cotidianas e sendo 

disponibilizadas sem qualquer custo ao usuário. 

 

  Já em Portugal, somente a partir de 1990 é que as universidades 

portuguesas puderam ligar-se à internet. José Legatheaux, atual professor 

catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, é considerado um dos grandes responsáveis por essa implementação 

junto às Universidades do Minho, Porto, Aveiro, Coimbra, Instituto Superior 

Técnico, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e as Faculdades de 

Ciências da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova. Em entrevista, 

declarou que naquela altura já havia o desejo no meio acadêmico português 

em aderir à Internet com o intuito de interligar as universidades entre si, de 

modo a potencializar o trabalho de investigação e comunicação com outros 

centros internacionais3. 

 
 

3 Publicação feita no Jornal Público no dia 30 de outubro de 2009 
(https://www.publico.pt/2009/10/30/tecnologia/noticia/os-pioneiros-da-internet-em-portugal-
1407629) 
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  Nos primeiros anos do século XXI, ficou mais evidente o crescimento 

vertiginoso das indústrias tecnológicas com consequências nas demais esferas 

sociais. Este período ficou marcado pela robotização do sistema fabril e da 

área de serviços, onde as grandes corporações começaram a investir cada vez 

mais em tecnologia em substituição ao trabalho braçal. Ao passo que esta 

modernização trouxe oportunidades de crescimento pessoal e profissional, esta 

situação é um tanto quanto alarmante, visto que apesar dos benefícios no 

âmbito do desenvolvimento humano que as novas tecnologias trouxeram, 

nossas vidas cotidianas, políticas, econômicas, profissionais, culturais e sociais 

acabaram sendo mais afetadas (Gómez, 2002, p.58).  

 

  Aos poucos, pois, deu-se o surgimento da web 2.0, a qual possibilitava a 

participação do internauta e a criação de conteúdo próprio, principalmente 

através das redes sociais, blogs, fotologs, chats, etc. Neste momento ocorreu 

um aumento espantoso no número de informações e dados compartilhados em 

tempo real. Arquivos, fotos, áudios e textos eram gerados em quantidades 

inimagináveis não muito tempo atrás. Para suprir a demanda por maiores 

capacidades de trocas de dados, surgiu a internet a cabo em substituição ao 

modem, tornando a navegação mais rápida e com menos oscilações. Inclusive, 

foi nesta época em que surgiram diversos estudos e investimentos em micro e 

nano informática, as quais eram comumente atreladas às diversas startups 

provenientes do Vale do Silício.  

 

  A comunicação foi uma das áreas que mais se beneficiou desta 

expansão dos eletrônicos, além de contar com a disseminação do uso do 

aparelho celular, o qual foi um divisor de águas na forma como a sociedade 

global passou a se comunicar. A partir de então se tornou possível falar com 

qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer parte do mundo em tempo 

real ou por mensagens - primeiramente por SMS e depois, mais para o final da 

década, por outros aplicativos. Ao tornar obsoletos os pagers e as linhas 

domésticas fixas, os celulares passaram a ser itens imprescindíveis para o 

cotidiano da sociedade moderna. Além das chamadas telefônicas e acesso à 

internet, estes aparelhos passaram a apresentar inúmeros aplicativos úteis 
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para o dia-a-dia e vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado por conta 

das novas ferramentas que são criadas a todo instante. 

 

2.3 TIC - Impactos no mercado de trabalho e nas universidades 

   

A revolução tecnológica foi de suma importância para a composição do 

atual cenário socioeconômico global. Por meio dela, tecnologias da informação 

remodelaram intensamente a base material da sociedade em que vivemos 

(Castells, 2002, p.39). Abaixo se encontra um quadro (Figura 1) que ilustra 

alguns dos principais pontos do que se denominou de Revolução Digital. 

 

Figura 1: A linha do tempo da Revolução Digital 

 

Fonte: https://stfc.ukri.org/files/digital-revolution-infographic/  

  

  Em meio à forte modernização tecnológica estimulada pelo consumo 

desenfreado do sistema capitalista, temas como a qualidade e as mudanças 

nas legislações trabalhistas são comumente discutidas a propósito dos rumos 



 

28 

 

da reconfiguração do mercado de trabalho. É esperado que, com a maior 

presença das TIC devido aos seus preços tornarem-se cada vez mais 

acessíveis ao grande público, muitos empregos deixem de existir para darem 

lugar a máquinas. Profissões como ascensorista (cabineiro de elevador) dando 

lugar a elevadores inteligentes que funcionam por comando de voz ou leitura 

ótica, atendentes e caixas de mercados sendo substituídos por máquinas de 

autoatendimento, jornaleiros perdendo espaço para os conteúdos de jornais e 

revistas online, entre outros.  

 

  Outra mudança forçada neste contexto é o fato dos trabalhadores atuais 

mudarem de profissão com mais frequência do que os de gerações passadas, 

sendo esta uma das consequências da evolução tecnológica (Coimbra, Parada 

& Imaginário, 2001, p.37). Para Rui Canário (2013), tratar o trabalho humano 

como mercadoria é a principal característica das indústrias modernas, com o 

objetivo do lucro através da exploração da mão de obra, apropriando-se da 

mais-valia (p.558). A também chamada de “Era da Informação” (Castells, 

2002), além de mudar drasticamente o mercado com suas propostas 

automotivas e robóticas, gerou um considerável aumento na produtividade das 

indústrias – produzir mais em menos tempo. 

 

"O desenvolvimento do capital humano, que consiste em trabalho, 

conhecimento, mas também em cultura, valores, relações e criatividade, 

está se tornando o principal fator de produção para os empreendedores. 

Lidar com o tempo e com a incerteza, com a mudança e o 

desenvolvimento está se tornando a atividade mais valorizada: essa 

atividade é a aprendizagem" (Wim & Vrakking, 2006, p.24). 

 

  Ao trazermos este cenário no mercado de trabalho para o contexto das 

universidades, podemos observar que elas foram impactadas pela 

massificação das tecnologias digitais e pela forte presença destas no cotidiano 

social. Desde o momento que em que boa parte universidades aderiu aos 

computadores e à internet, segundo Buckingham (2007), mudanças no acesso 

que se torna mais democrático e amplo à informação e a formas complexas de 

produção de mídia foram notados, fato este que proporcionou um maior 
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engajamento por parte dos estudantes em buscar o conhecimento e a 

desenvolverem seu próprio conteúdo.  

 

  Esta presença das tecnologias digitais nas salas de aula pode ser 

compreendida como positiva, visto que, entre outros, oferece alternativas aos 

professores no ato de explicar e exemplificar os conteúdos. Se pensarmos em 

um curso da área da saúde, ao estudar sobre citologia, por exemplo, por meio 

dos recursos digitais, o professor é capaz de apresentar vídeos, apresentações 

ou animações que mostrem o comportamento e o funcionamento das células 

do corpo humano. Sem dúvida que tal fator pode contribuir imensamente para 

o processo de ensino-aprendizagem já que o estudante não se depara 

unicamente com as explicações contidas em livros didáticos com imagens 

estáticas e nas aulas práticas em laboratórios. Além de trazer mais realismo às 

funções celulares, é capaz de mostrar com mais clareza visual todo o processo 

de constituição celular de forma ampliada, animada e computadorizada. 

 

  Todavia, esta gama de ferramentas disponível aos docentes do ensino 

superior deve ser encarada com muito cuidado e seriedade. Como apontam 

Ciocco, Toporski e Talsania (2006): “a revisão da integração da tecnologia na 

sala de aula em uma universidade é uma tarefa enorme que requer 

perseverança, determinação e previsão” (p. 64, tradução livre). Para os 

autores, ainda que seja mais fácil complementar as aulas através destes 

recursos digitais que agregam valor ao conteúdo proposto pela disciplina, o 

professor deve fazê-lo de modo responsável e consciente de que a utilização 

de tal material deve ter um caráter de apoio. Trato, a seguir, de como se dá a 

aprendizagem através da utilização das TIC. 

 

2.4 Aprendizagem por meio das TIC 

   

Antes de iniciar a análise de como pode entender-se o processo de 

aprendizagem através do uso das TIC, faz-se necessário apontar o 

comportamento do universitário contemporâneo no atual mundo high tech. O 

conceito de “Homo Zappiens” criado por Veen (2003) se mostra bastante 
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relevante para compararmos com a atual geração universitária. Este termo tem 

como objetivo caracterizar jovens que cresceram cercados por recursos 

tecnológicos como smartphones, laptops, tablets, smartwatches, smart TVs, 

entre outros, e que estão habituados à sobrecarga do fluxo de informações 

disponíveis. Em outras palavras, representam uma geração que nasceu com o 

mouse nas mãos e que enxerga o mundo através da tela de um computador / 

celular (Tapscott, 1998). Esta geração cresceu em meio ao que foi apontado 

por Dornelles (2005) como “ciberinfância”, onde estes jovens, enquanto ainda 

crianças, já dominam os recursos multimídia do universo cibernético, fazendo 

parte de inúmeras comunidades virtuais e reais, interagindo através da rede 

onde eles também são criadores de conteúdo.  

 

  Por muitos destes aprendizes serem adeptos da multitarefa, estes são 

capazes de estudar ouvindo música e com a TV ligada, como aponta Coates 

(2005). Toda essa quantidade de conteúdo ao mesmo tempo tornou-os 

capazes de construir o conhecimento através de pedaços de informação 

(“chunks”), utilizando, assim, uma abordagem não linear, fazendo com que o 

seu processo de ensino-aprendizagem seja diferente do que é providenciado 

por metodologias mais tradicionais. Além disso, estão mais acostumados a 

resolverem problemas de maneira hábil e apresentando bons níveis de 

comunicação. A tabela abaixo (Figura 2) mostra com mais clareza as 

diferenças entre o Homo Zappiens e as gerações anteriores. 
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Figura 2: "Homo Zappiens" x Homo Sapiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.oecd.org/education/ceri/38360892.pdf  

  

  O Homo Zappiens, segundo Veen (2007), “tem mostrado um 

comportamento diferente no trato com informação e comunicação” (p. 3). O 

autor acrescenta que “embora as teorias educacionais enfatizem essa atividade 

social de mesmo antes de a tecnologia se tornar predominante na vida destes 

jovens aprendizes, é através da tecnologia que os humanos agora se tornaram 

nós nas redes técnicas” (p.3, tradução livre).  

  

  Tendo compreendido o comportamento do universitário oriundo de uma 

realidade repleta de informações em tempo real, podemos, desse modo, ter um 

melhor entendimento de como se dá a utilização das TIC no processo de 

ensino-aprendizagem nas universidades. Segundo Valero Rueda (2001), as 

TIC: 

“1. Oferecem uma grande quantidade de informações para quem as deseja 

manipular; 

2. Apresentam uma maior individualização e flexibilização do processo 

instrutivo adequado para as necessidades particulares de cada aluno; 

3. Possuem diversidade nas múltiplas formas expressas de apresentar as 

informações, provocando a motivação do estudante; 
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4. Superam limites e distâncias geográficas entre docentes e estudantes, por 

exemplo, podemos ratificar que quem as utiliza pode obter importantes 

benefícios culturais e educativos” (p.260, tradução livre). 

  

  Ao passo que os professores passam a agregar o uso destas tecnologias 

às suas didáticas, tornam-se capazes de expandir o universo da disciplina pela 

possibilidade de ultrapassar as limitações físicas da sala de aula e, muitas 

vezes, conseguem engajar a turma no conteúdo. Por haver um enfoque maior 

no estudo autônomo, ao flexibilizar e individualizar o processo de 

aprendizagem, o docente acaba por estimular que os alunos façam uso das 

suas habilidades e competências para a construção do conhecimento a partir 

de suas próprias reflexões e interações. Segundo Negroponte (1995), o 

learning by doing, ou aprender fazendo, tornou-se uma regra, e não a exceção, 

visto que a simulação por computador de quase tudo agora é possível (p.199). 

É importante apontar que a forma como a utilização das TIC se dá, mesmo que 

estimulada pela universidade, tem que caber ao professor, ficando ele 

encarregado de fazer o uso que julgar relevante ao que é proposto para o 

conteúdo. 

 

 

2.5 Literacia digital dos adultos  

   

Desde o início do século XXI nota-se que o uso de computadores é cada 

vez mais acentuado nas mais diversas esferas da sociedade. Os novos 

universitários, nascidos a partir do ano 2000, fazem parte de uma geração 

altamente imersa no mundo tecnológico.  

 

  A Figura 3 mostra a percentagem da população portuguesa com Ensino 

Superior que utiliza o computador e internet no seu dia-a-dia no período de 

2002 a 2017. Percebe-se, portanto, que corresponde quase à totalidade no 

atual contexto português. 
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Figura 3: Portugueses com Ensino Superior x Uso de computador e internet 

 

Fonte: INE, PORDATA (2018) 

 

 Aliás, vale apontar que também há um aumento nas percentagens de 

pessoas fazem uso da internet em diferentes níveis de escolaridade. A Figura 4 

apresenta os dados de 2017 do cenário de Portugal. 

 

Figura 4: Níveis de escolaridade x Uso da internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas 

Famílias, 2017 
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  Fica evidente a importância que os computadores conectados à internet 

têm na atualidade tendo em vista o número de usuários. Ao adicionarmos nesta 

equação a questão da telefonia móvel, a qual tem ligação direta com a internet 

móvel, conseguimos ter uma noção ainda melhor sobre o quão conectada está 

a sociedade portuguesa. A Figura 5 nos mostra o número de assinantes / 

equipamentos de utilizadores do serviço móvel a partir do início da década de 

2000. 

 

Figura 5: Número de usuários de serviços móveis ao longo dos anos 

 

Fontes de Dados: INE (até 2006) | ANACOM: INE (a partir de 2007) – Inquérito às 

Informações 

Fonte: PORDATA 

Última atualização: 07-12-2018 

 

  Ainda que o acesso a tais recursos seja facilitado tanto pela redução dos 

custos quanto pela sua oferta maciça, esta tendência é incapaz de sanar as 

desigualdades sociais no acesso a estes recursos. Esta busca incessante por 

recursos tecnológico-digitais não elimina a diversidade das relações sociais, e 
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o mesmo também se aplica às relações desses indivíduos com a busca pelo 

conhecimento, além de não contribuir para a diminuição das desigualdades 

econômicas (Moreira & Kramer, 2007, p.1043).  

  

  Conforme mencionado anteriormente, os níveis de literacia digital são 

mais elevados na atual geração de universitários desde logo pelo fato de 

constituírem uma geração que cresceu imersa em tecnologias e conteúdos 

digitais e, pelo fato de estarem enraizados na cultura virtual, a utilização da 

tecnologia se expande a diferentes âmbitos de suas vidas. Com base nisso, 

percebemos que estes “nativos digitais” (Prensky, 2010) acabam aderindo às 

TIC inclusive em seu processo de aprendizagem autônoma.  

 

  Entretanto, este mesmo interesse na Tecnologia Digital (TD) não é tão 

perceptível na postura de alguns professores universitários, sendo muitos deles 

considerados “adultos-imigrantes” - em relação à TD, eles têm o sentido de 

"migrantes digitais" - pelo fato de não terem nascido em meio à Revolução 

Digital e por terem que se adaptar a esta realidade tecnológica, além de 

questionarem o uso de tais recursos em sala de aula (Almeida, 2018, p.6). 

Inicialmente, esta situação é compreensível vindo de não nativos digitais, pois 

“toda nova tecnologia é, em geral, recebida com desconfiança” (Veen & 

Vrakking, 2006, p.20).  

 

  Ao professor cabe ter as competências fundamentais como imaginação, 

perspicácia e conhecimento para envolver seus alunos, e esse dever não pode 

recair sobre a TD (Oldmeadow, 2012, p.147). Abolir seu uso para provar que 

ela não é relevante tampouco resolve o problema, visto que “deixar de usar o 

computador não é uma solução; é render-se” (Roszak, 1986, p.62-63). Desse 

modo, trataremos mais profundamente a presença da Tecnologia Digital no 

Ensino Superior no próximo capítulo. 

 

 

 

 



 

36 

 

CAPÍTULO III - TECNOLOGIA DIGITAL ATRELADA AO ENSINO SUPERIOR 

 

3.1 Ferramentas digitais utilizadas no processo de ensino-aprendizagem 

   

Com a velocidade que novos aplicativos, páginas e ferramentas surgem a 

cada dia, mapear as mais relevantes torna-se um trabalho quase impossível. 

Elas variam entre salas de aula virtuais, testes em tempo real, exercícios 

dinâmicos com áudio e vídeo, ambientes de criação de conteúdos 

colaborativos, fóruns de discussão e aplicativos para trabalhos em grupo. 

Todos esses componentes atrelados tanto à educação presencial quanto à 

distância colaboraram para transformação das aulas e cursos nas suas 

componentes pedagógicas e didáticas. 

 

  Enquanto no passado os alunos recebiam o conteúdo diretamente 

transmitido pelo professor, o processo de ensino-aprendizagem observado no 

contexto da Educação 3.0 sofreu alterações, principalmente por dar mais 

autonomia ao estudante através de diversos estímulos (Gómez, 2002). Ao 

conjunto de técnicas que aplicam recursos tecnológicos com o intuito de 

ampliar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem denominamos de 

Tecnologia Educacional. Esta surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando se 

assistiu a uma primeira incidência de recursos audiovisuais com o objetivo de 

facilitar a aprendizagem (Colom Cañellas, 1986).  

 

  Já dentro do campo da tecnologia digital, mais precisamente no final do 

século XX, surgiram as chamadas redes de aprendizagem, as quais 

proporcionam a participação de diferentes pessoas das mais diversas 

localidades do planeta com um mesmo intuito de buscar informação e fazer o 

uso da mesma, através de ambientes colaborativos (Harasim et al, 1995). 

Estes encontros nas redes de aprendizagem ocorrem no que Pierre Lévy 

(1999) definiu por “ciberespaço”, ou seja, "o espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores" (p.93). 
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“A ideia das redes de aprendizagem surge com naturalidade, reelaborada 

a partir de fugas para trás e para a frente. A «fuga para trás» revela-se no 

mito de um passado em que não havia escolas, no qual as pessoas se 

educavam ao ritmo da vida das sociedades, aprendendo de modo informal 

e convivial. A «fuga para a frente» alimenta-se sempre de uma utopia 

tecnológica, de um dispositivo que permita, enfim, colocar a aprendizagem 

e o saber ao alcance de todos” (Nóvoa, 2009, p.179). 

  

  Ao passo que as tecnologias digitais foram disseminadas nas últimas 

duas décadas, especialmente devido a uma maior viabilidade do acesso a 

computadores e à internet, este fator contribuiu para que o uso das mídias se 

tornasse parte do cotidiano social, o que acarretou num “modelo digital de 

pensar, criar, produzir, comunicar, aprender – viver” (Almeida & Silva, 2011, 

p.4). 

 

  Como forma de agregar elementos digitais às suas aulas e/ou para 

complementar o material visto nas disciplinas, o professor tem à sua disposição 

inúmeras ferramentas gratuitas online, tais como Zoom, Skype, Google 

Classroom e Whereby, por exemplo, onde podem ser criados salas e fóruns 

virtuais de aprendizagem. Diversos blogs, jogos, podcasts e vídeos de 

excelente qualidade e embasamento também estão disponíveis e podem 

auxiliar o estudante a praticar o conteúdo visto na universidade. Canais do 

YouTube como Khan Academy (para ensino de Matemática), Ênfase 

Educacional (focado na área pedagógica), O Físico Turista (para o ensino de 

Física), TED (canal de palestras com especialistas de temas variados), Crash 

Course (trata de temas como História, Biologia e Psicologia), entre muitos 

outros, corroboram com essa ideia de complementar o conteúdo através de 

vídeos lúdicos e animados para uma mais fácil compreensão. 

 

  Contudo, ainda que com toda a vastidão de materiais disponibilizados 

gratuitamente online, cabe somente ao usuário fazer o uso correto das 

informações coletadas e chegar às suas devidas conclusões. Sabe-se também 

que alguns conteúdos são gerados com erros e, por vezes, sem seguirem 

fontes fidedignas, principalmente por não serem auditados antes de serem 
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disponibilizadas online. Infelizmente, como aponta Neil Postman (1994) o 

computador ainda não é capaz fornecer uma estrutura moral organizadora, 

tampouco consegue responder às perguntas fundamentais que precisamos 

abordar para tornar nossas vidas mais significativas e humanas.  

 

  Um exemplo disso pode ser o caso da Wikipédia, a maior enciclopédia 

virtual gratuita da internet. As mais diferentes áreas de estudo apresentam 

inúmeras páginas de conteúdos bem específicos, fato este que se faz atrativo 

para estudantes que buscam aprender mais sobre um determinado tema. Nela 

é possível encontrar a definição de uma infinidade de termos e temas, em 

diversos idiomas. Entretanto, sua qualidade foi questionada por estudiosos 

(McHenry, 2004; Denning, 2005; Giles, 2005; Nielsen, 2017), bem como se 

denunciaram alguns posicionamentos tendenciosos e a presença de erros, 

ainda que não graves, em diversas definições e apontamentos históricos. A 

grande discussão em torno dessa ferramenta é a questão relativa às fontes 

utilizadas. 

 

  A Wikipédia, segundo Denning et al (2005), se mostrou uma ferramenta 

que pode apresentar determinados riscos para a busca de informação, tais 

como: acuracidade (não se sabe o nível de precisão do conteúdo apresentado), 

motivos que levaram os colaboradores a escreverem sobre o tema, 

especialidade incerta (visto que foram encontrados especulações, rumores e 

informações incorretas sobre certos assuntos), volatilidade (algumas 

informações podem ser negadas futuramente por outros colaboradores), 

cobertura (eventos podem ser cobertos de forma inadequada e/ou imprecisa - 

quando são - devido às contribuições voluntárias de quem escreve) e fontes 

(muitos temas foram citados sem fontes independentes) (p.152). Acrescenta-se 

também que ela é “um experimento social interessante na compilação e 

codificação de conhecimento. No entanto, não pode atingir o status de uma 

verdadeira enciclopédia sem procedimentos mais formais de inclusão de 

conteúdo e revisão de especialistas” (ibidem, p.152). 
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3.2 Universidade tecnológica - A revolução da tecnologia digital no 

Ensino Superior 

   

Um universitário dos anos 90 que retorne hoje a uma instituição de Ensino 

Superior certamente notará logo de início uma enorme diferença em termos 

infraestruturais. As universidades portuguesas, em sua maioria, encontram-se 

minimamente equipadas no que diz respeito às salas de aulas e auditórios. É 

fácil perceber a presença de computadores, TVs, retroprojetores, aparelhagem 

de som, entre outros aparatos, nestes ambientes. Laboratórios e bibliotecas, 

por sua vez, também passaram por essa evolução e agora contam com o 

auxílio de computadores para a análise e busca de dados. 

 

  Tendo em vista os conceitos apresentados previamente sobre a 

Educação 3.0 e sobre os avanços tecnológico digitais, os professores tiveram 

que se adaptar a uma nova realidade do processo de ensino-aprendizagem 

dentro das universidades. Como sugere Fava (2002): 

 

"Estamos vivenciando uma época com um volume imensurável de 

informações disponíveis, muitas inúteis e sem sentido, que, somado ao 

desenvolvimento da tecnologia, exige dos profissionais contemporâneos 

novas habilidades e potentes hábitos mentais. Separou-se o argumento, a 

ideia, a razão, a lógica do concreto e hoje utilizamos essas aptidões para 

abordar uma variedade de questões. O conhecimento e a informação 

passaram a ser recursos indispensáveis" (p.63). 

  

  Apesar de toda essa modificação na parte física e estrutural das salas de 

aula, muitos docentes ainda encontram dificuldades na adaptação a este novo 

"ambiente tecnossocial" (Saez-Vacas, 2004). Consequentemente, muitas 

instituições passam por um momento conturbado ao precisarem mudar alguns 

de seus rumos de forma a aderirem a estas mudanças, principalmente para 

conseguirem manter sua reputação e posição de referência diante da 

sociedade (Castañeda Quintero, 2009, p.2). Diante disso, faz-se necessário 

ressaltar o seguinte: 
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“É importante a pesquisa e elaboração de planos sobre as formas de 

integração curricular das novas tecnologias e recursos audiovisuais 

sobre os objetivos, formas e conteúdos da formação de professores no 

campo audiovisual, ciência da computação, entre outros" (Valero 

Rueda, 2001, p.258). 

 

  Já sobre os processos de formação mediados por ferramentas digitais em 

relação aos que mobilizam materiais mais tradicionais, Valero Rueda (2001) 

aponta que aqueles são mais flexíveis por serem capazes de se adequarem às 

necessidades individuais de cada estudante; interativos por fazerem uma 

interface entre a informação recebida e a experiência de colocá-la em prática; e 

aplicáveis a modalidades a distância pelo fato de excederem o espaço físico da 

sala de aula, dando mais liberdade ao aluno de aprender em qualquer hora e 

local. 

 

  Um outro conceito que surgiu no início do século XXI e que se fez 

presente no Ensino Superior, e em cursos profissionalizantes, foi a abordagem 

em blended learning (ou b-learning). É uma metodologia que engloba aulas 

presenciais e à distância. Sobre esta nova modalidade de ensino, cabe frisar o 

seguinte: 

 

“No Ensino Superior, a abordagem em blended learning é altamente 

considerada pela sua flexibilidade, que permite ao professor propor 

soluções variadas de ensino e aprendizagem com usos das TIC, indo 

ao encontro de desenhos didáticos mais centrados no estudante 

(user-centred design)” (Monteiro, Moreira & Lencastre, 2015, p.17). 

  

 

3.3 Transformações nas práticas educacionais de docentes 

  

  A adesão de conteúdos virtuais a conceitos pedagógicos, a adaptação à 

velocidade com que as informações são geradas e processadas nas mídias 

sociais, a Educação a Distância (EaD) atrelada ao Ensino à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) como uma realidade consolidada do processo de 
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ensino-aprendizagem são alguns dos grandes desafios a serem enfrentados 

pelas universidades modernas. Cabe mencionar também que a UNESCO 

considera a EJA como um meio de combate aos desafios econômicos, sociais 

e ambientais, defendendo a promoção de Políticas e Práticas de EJA nos seus 

Estados Membros4. 

  

  Muito embora nem todas as instituições de ensino superior tenham o 

aporte financeiro necessário para modernizarem por completo seus centros de 

estudo, já é possível perceber a presença de determinados elementos 

eletrônicos, especialmente no que diz respeito a bibliotecas e laboratórios. Boa 

parte, para não dizer a totalidade, dos base de dados destas universidades 

encontra-se disponível na intranet para download, algo que facilita 

imensamente o trabalho dos pesquisadores em matéria de velocidade, 

precisão e cruzamento de dados.  

  

  Em meio a severas mudanças neste paradigma educacional, vê-se, 

portanto, que é importante que a instituição possua objetivos e metas 

pedagógicas bem traçadas em relação aos seus Projetos Educacionais, pois 

acima de tudo o corpo docente precisa ter consciência do seu papel social de 

gestor do processo pedagógico, fazendo escolhas críticas e seletivas das 

práticas que julgar serem necessárias para o seu projeto curricular (Silva, 2011, 

p.541).  

 

  Ao analisarmos o educador, seu papel no ambiente de ensino é 

primariamente fornecer um cenário que simule respostas e que direcione o 

curso do aprendiz (Dewey, 1916). Tamanhas são as fontes de informação e 

variadas as opções de linguagens disponíveis no processo de inovação 

pedagógica, as quais são recursos que dependem das concepções de 

educação e de aprendizagem por parte do docente (Haetinger, 2016, p.54). 

Inclusive, deve-se enfatizar que o professor acabou por se tornar um 

“facilitador”, “animador”, “tutor”, “monitor”, que, nos seus mais diferentes 
 

4
 UIL (2020). Adult education and the challenge of exclusion. UIL Policy Brief 10. Hamburg: 

UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372904  



 

42 

 

sentidos, pode ser um exemplo de como seu trabalho como docente se tornou 

precarizado com o tempo (Barreto, 2004, p.1186).  

 

3.3.1 Adaptação dos docentes durante a pandemia de COVID-19 

 

  Diante do cenário da pandemia ocorrido no ano de 2020, exemplos de 

uma adaptação forçada dos professores aos procedimentos da educação de 

jovens e adultos por meio da educação a distância se fizeram ainda mais 

presentes.  Devido à quarentena, as atividades presenciais nas faculdades 

foram suspensas para que a pandemia fosse controlada, fato este que fez com 

que as aulas fossem transmitidas por meio de plataformas digitais (Zoom, 

Skype, YouTube, Microsoft Teams, entre outros). Das suas casas, alunos e 

professores interagiam e assistiam aulas através destes aplicativos, fazendo 

com que o cronograma não fosse tão impactado e que o conteúdo fosse 

mantido mesmo com pequenas mudanças. Certas sessões foram previamente 

gravadas enquanto a maior parte era transmitida em tempo real, tendo alunos e 

professores “logados” nas tais plataformas, as quais ainda permitem 

videochamadas, fóruns de discussão e compartilhamento de telas e arquivos. 

 

  Com o fechamento das bibliotecas e dos espaços acadêmicos, os 

estudantes se viram obrigados a pesquisar online o conteúdo das disciplinas e 

a participarem de fóruns de discussão para trabalhos em grupo e 

brainstorming. Obviamente, as metodologias de ensino e as avaliações finais 

de curso foram adaptadas ao ambiente virtual, sendo que muitos trabalhos 

foram convertidos em ensaios ou projetos, sempre que possível. Cursos com 

conteúdos e aulas mais práticas como medicina, odontologia e veterinária, por 

exemplo, tiveram que se focar mais no conteúdo teórico, pois não era possível 

ter acesso presencial com os pacientes. Propostas de soluções para esse tipo 

de cenário foram feitas em estudos recentes de modo a ensinar a distância 

este conteúdo mais prático (Chick et al, 2020; Favale et al, 2020). 

 

  Portanto, todo o trabalho de adequar a linguagem e apropriação da 

cultura digital das tecnologias digitais é função do educador. Cabe a ele saber 
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como “utilizá-las na própria aprendizagem e na prática pedagógica e refletir 

sobre por que e para que usar a tecnologia, como se dá esse uso e que 

contribuições ela pode trazer à aprendizagem e ao desenvolvimento do 

currículo” (Almeida, 2010, p.68). Mesmo encontrando resistência por parte de 

grupos acadêmicos mais conservadores, o uso das tecnologias digitais 

apresenta-se como um caminho sem volta principalmente pela sua 

comodidade, flexibilidade e praticidade. 

 

 

3.4 A formação de professores universitários e a tecnologia digital 

 

  Parece que nenhum outro momento na História da Educação foi tão 

impactante no que diz respeito a uma exigência por adaptações metodológicas 

no ramo da pedagogia. Para Gómez (2002), o aparato tecnológico desafia 

tanto os diversos campos disciplinares e condiciona profundamente o cotidiano 

das sociedades, os grupos e os indivíduos (p.58). A questão relativa à 

formação dos docentes ligada à tecnologia digital é uma temática que ganhou 

espaço nas últimas décadas, principalmente com o advento da Educação 3.0. 

 

  Levando em consideração a expansão das TIC, a formação de 

professores se encontra, de certo modo, ultrapassada na sua função de 

“preparadora” (Beefun, 2006, p.475). Em outras palavras, a formação destes 

docentes encontra-se, de acordo com o autor, defasada em relação ao cenário 

pedagógico atual, principalmente no que se refere às ferramentas tecnológicas 

utilizadas ao longo das unidades curriculares lecionadas. Sobre a formação de 

professores, Kenski (2013) declara que esta não está alinhada às exigências 

impostas pela cibercultura, sendo extremamente necessária uma formação 

inicial e contínua desses docentes que contemple conhecimentos, habilidades 

e competências no que diz respeito a novas práticas educacionais.  

 

"Uma realidade perceptível no ambiente escolar [e universitário] é a 

forte resistência ao uso destas novas ferramentas, como parte da 

prática diária da maioria dos professores. Tal situação é gerada não 
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só pelo desafio que o próprio tema desencadeia, mas, também, na 

maioria das vezes, pela precariedade e limitação dos laboratórios de 

informática disponíveis, além da formação precária que alguns 

profissionais apresentam em relação ao domínio das referidas 

ferramentas” (Galbiati & Feldman, 2013, p.1). 

 

  Entretanto, ainda que se recusem a trazer a tecnologia digital para as 

suas salas, é bem improvável que estes docentes mais conservadores não 

tenham o contato com a mesma em suas vidas particulares. Quer para fazer 

um pagamento no banco quer para fazer o imposto de renda, todas essas são 

funções exercidas com o auxílio de uma máquina e é praticamente impossível 

não se deparar com esses aparelhos no dia a dia. Já em relação ao âmbito 

pedagógico, podemos concluir que os professores que não se atualizam com 

os meios digitais podem ser comparados a analfabetos tradicionais, sendo 

chamados de “analfabytes” (Teixeira, 2010, p.5). Este termo, segundo a autora, 

refere-se a todo e qualquer tipo de tecnologia disponível que possibilite o 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

  A situação citada acima tem ligação direta com a falta de “letramento 

digital” de alguns profissionais da área de educação, incluindo os do ensino 

superior.  

 

“O letramento digital é a capacidade que o indivíduo tem de 

responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a 

utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital. 

Importante é também ressaltar que, para a plena conquista da 

cidadania na sociedade contemporânea, o indivíduo deve ter acesso 

às ferramentas digitais" (Silva, 2011, p.530). 

 

  Uma vez que os docentes fossem expostos a esta nova realidade por 

meio de formações iniciais, poderiam aprender e se renovar através de 

formações ao longo do tempo. Assim, eles seriam capazes de adquirir 

competências que lhes dessem mais ferramentas para lidar com diferentes 

situações (Delors, 1996, p.13), sem desconsiderarem o fato de aprender ao 
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longo da vida ser um fator primordial para definir novas estratégias educativas 

(Nóvoa, 2009, p.179). Vale a pena, inclusive, refletir a respeito do seguinte 

aspecto: 

 

"Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 

comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de 

professores, preparando-os para a finalidade mais nobre da 

educação escolar [e universitária]: a gestão e a definição de 

referências éticas, científicas e estéticas para a troca e negociação 

de sentido, que acontece especialmente na interação e no trabalho 

escolar coletivo. Gerir e refletir o sentido será o mais importante e o 

professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais" 

(André, 2004, p.25). 

 

  Dedicar mais tempo à formação de docentes, principalmente através da 

aprendizagem de novas tecnologias e em como utilizá-las de maneira didática 

e eficiente são fatores cruciais para que as metodologias aplicadas nos cursos 

de ensino superior se tornem cada vez mais dinâmicas, podendo, assim, 

estimular ainda mais a “inteligência coletiva” dos estudantes. Esta pode ser 

entendida como “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva 

das competências” (Lévy, 2003, p. 28). Ela visa ao reconhecimento das 

habilidades que se distribuem nos indivíduos, a fim de coordená-las para serem 

usadas em prol da coletividade.  

 

  Assim como Belloni (2006) aponta, formar, ou melhor, alfabetizar 

tecnologicamente os professores é uma exigência a partir do princípio que a 

tecnologia possui um grande impacto social. Visto isso, Sampaio e Leite (1999) 

enfatizam que os professores devem ter um bom conhecimento crítico destas 

tecnologias de modo a não serem dominados por elas, já que seus próprios 

alunos muitas vezes as dominam. Por fim, cabe apontar que “a simples 

utilização das tecnologias na educação não garante transformações ou 

inovação” (Rabello & Haguenauer, 2014, p.93). É papel do professor se 

atualizar e fazer o uso correto das ferramentas para o benefício do próprio 
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processo de ensino-aprendizagem. Portanto, ao passo que ele se utiliza das 

tecnologias digitais de forma a estimular seus estudantes à busca pela 

informação através de uma aprendizagem mais independente, reflexiva e 

autônoma, e também por complementar o conteúdo visto durante o curso com 

ferramentas disponíveis para tal – animações em 3D/4D, vídeos e tutoriais, 

exercícios online, entre outros –, podem contribuir imensamente para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

CAPÍTULO IV - METODOLOGIA E CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE 

PESQUISA 

 

4.1 Projeto de Investigação 

 

  O objetivo do presente projeto de investigação é o de analisar sob a ótica 

dos professores de cursos de Mestrado de diferentes faculdades da 

Universidade do Porto a influência das tecnologias digitais no processo de 

ensino e tentar compreender seus impactos no cotidiano dos docentes, bem 

como a mudança do papel destes profissionais dentro do contexto da 

Educação 3.0.  

  

  A intenção primeira é procurar compreender o que mudou no ato de 

ensinar com a inclusão no mesmo do recurso a tecnologias digitais, 

observando se há ou não uma relação de dependência enquanto processo que 

afeta quer professores, quer estudantes. Junto a esta questão, procura-se 

entender como se tem dado o uso de ferramentas digitais em prol de um 

ensino mais dinâmico, flexível e autônomo, e de metodologias mais práticas e 

interativas (ou não). 

 

 

4.2 Estratégia de investigação 

  

  O levantamento de dados foi feito através de um estudo exploratório onde 

com recurso a entrevistas organizadas a partir de um guião semiestruturado 

que foca diretamente na descrição da realidade observada pelos professores, 

sendo possível acrescentarmos assuntos adjacentes, mas que também 

agregam valor à pesquisa. 

 

  A opção epistemológica escolhida foi a de uma pesquisa qualitativa, 

numa perspectiva fenomenológica/compreensiva, que recorreu à entrevista 

para produção dos dados e à análise de conteúdo para o tratamento dos 

mesmos. Este tipo de pesquisa foi feita com o intuito de levantar dados a 
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respeito das observações e experiências vividas no dia-a-dia dos docentes. 

Dessa forma, não somente seria possível obter detalhamentos mais ricos no 

que tange os temas abordados, mas também seria interessante compreender a 

opinião dos professores em relação ao uso da tecnologia digital e seus 

impactos no processo de ensino-aprendizagem em ambiente universitário. 

 

  As perguntas foram feitas de modo a extrair dos docentes os seus pontos 

de vistas pessoais e possíveis críticas às condições impostas pela Educação 

3.0, além de suas consequências para os possíveis novos rumos da própria 

Educação e da universidade diante do contexto atual. O guião foi desenvolvido 

com o intuito de apreciar os impactos das tecnologias digitais através da 

perspectiva dos docentes, levando em conta suas trajetórias profissionais, bem 

como a participação das faculdades no incentivo à utilização das TD em sala 

de aula e suas impressões acerca de como os estudantes utilizam estes 

recursos digitais para a aprendizagem. 

  

  Ao fazer perguntas referentes às ações das faculdades em que atuam, às 

suas experiências como docentes que observaram a presença cada vez mais 

marcante da tecnologia digital dentro e fora de sala, tal e qual as suas visões 

em relação a como as turmas se comportam com os recursos tecnológicos, o 

guião teve como propósito abranger diferentes aspectos de possíveis 

mudanças e influências deste novo contexto tecnológico digital.  

 

  As entrevistas, como já era esperado, revelaram detalhes que foram além 

do que foi perguntado, fato este que pode ser evidenciado, por exemplo, 

quando uma das professoras afirmou fazer vídeos de determinados conteúdos 

para serem vistos antes das aulas e do impacto que isso causou com as 

turmas. Esta situação tem ligação direta com o tema do presente trabalho e 

soma-se à análise dos dados. Deve-se deixar claro que a questão sobre a 

pandemia de COVID-19 e suas consequências no ensino presencial também 

foi abordada de maneira a analisar como essa abrupta mudança por via da 

EaD se cruza com a difusão das TD no contexto do ensino superior. 
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 4.3 Procedimentos metodológicos 

 

  4.3.1 Contextualização da pesquisa 

 

  A pesquisa levou em consideração o contexto atual da Universidade do 

Porto em meio à presença das tecnologias digitais dentro no âmbito 

pedagógico. Busquei analisar a mudança no paradigma metodológico e tentei 

compreender como é que os professores avaliam aspectos positivos e 

negativos da disseminação das TD tanto no seu trabalho e quanto no dos 

estudantes. Procurei entender da mesma forma como, na perspectiva dos 

docentes, isso se traduz num processo de ensino-aprendizagem relativamente 

significativo ao que faziam anteriormente. 

 

  É importante ressaltar que esta pesquisa se desenvolveu antes e durante 

a pandemia, levando em consideração que novos rumos e estratégias tiveram 

que ser traçados de última hora e, portanto, havia ainda uma “obrigatoriedade” 

na adoção de recursos tecnológicos digitais para entrevistar os professores 

como se veio a verificar. 

 

  

  4.3.2 Descrição dos participantes 

 

  Os participantes das entrevistas foram professores a lecionar em 

mestrados de diferentes faculdades da Universidade do Porto, os quais foram 

selecionados a partir dos cursos e unidades curriculares lecionadas dentro do 

sistema integrado da instituição. O propósito foi o abranger as diferentes áreas 

científicas/faculdades da universidade, como também entrevistar professores 

de diferentes categorias profissionais (professores catedráticos, associados, 

auxiliares).  

 

  Para a realização das entrevistas, fez-se necessário o uso do Sigarra 

para se obter os contatos dos professores. Devido à situação com a COVID-19, 
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todas as entrevistas foram feitas à distância via Zoom ou Skype, tendo o áudio 

capturado por um gravador de som. 

 

  Todos os entrevistados detêm o título de doutor(a) e lecionam, ou 

lecionavam até então, em cursos de mestrado na Universidade do Porto. A 

princípio, a ideia era entrevistar quatro homens e quatro mulheres para garantir 

uma paridade de gênero, mas como muitos professores não respondiam às 

mensagens durante a pandemia e somente de acordo com suas 

disponibilidades, estabeleceu-se que 5 (cinco) homens e 3 (três) mulheres 

seriam entrevistados. Além disso, dentre a amostra entrevistada, 2 (dois) 

professores eram catedráticos, 3 (três) eram professores auxiliares e 3 (três) 

eram professores associados, deixando claro que todos deram o 

consentimento oral para a gravação e transcrição das entrevistas. 

 

  Os professores entrevistados lecionavam, respectivamente, nos 

seguintes cursos de mestrado: Mestrado Integrado em Engenharia Civil, 

Mestrado em Matemática, Mestrado em Educação e Formação de Adultos, 

Mestrado em Biologia Celular e Molecular, Mestrado em Arquitetura, Mestrado 

em Medicina, Mestrado em Letras e Mestrado em Direito. 

 

 

  4.3.3 Metodologia e instrumento de coleta de dados 

 

  A seleção das áreas de atuação foi feita com base nos programas gerais 

apresentados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Portanto, a 

seleção dos entrevistados obedeceu à seguinte distribuição de áreas: 

Educação (Mestrado em Educação e Formação de Adultos); Artes e 

Humanidades (Mestrado em Letras); Ciências Sociais, Comércio e Direito 

(Mestrado em Direito); Ciências, Matemática e Informática (Mestrado em 

Matemática); Engenharia, indústrias transformadoras e construção 

(Mestrado Integrado em Engenharia Civil); Agricultura e Recursos Naturais 

(Mestrado em Biologia Celular e Molecular); Saúde e proteção social 

(Mestrado em Medicina); Serviços (Mestrado em Arquitetura). 
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  Ao fazer a divisão neste formato, procurei ter uma visão mais holística e 

variada de como os professores fazem o uso das tecnologias digitais, visto que 

algumas áreas utilizam tais ferramentas com mais frequência do que outras. 

Ademais, para a coleta de dados, fiz uso de um guião de entrevistas que 

continha, inicialmente, 6 (seis) perguntas, cujas respostas eram totalmente 

voltadas para realidade vivida por cada um dos docentes em suas respectivas 

áreas de atuação. 

 

  Através de um guião semiestruturado, foram abordados os seguintes 

temas: uso de ferramentas digitais para a aprendizagem dentro e fora de sala; 

qualidade/valor (ou tipos) de conhecimentos adquiridos; demanda pelo uso de 

aparelhagem tecnológica em aula por parte dos estudantes; (des)conforto no 

uso da tecnologia para o ato de ensinar; preocupação com o ensino do uso 

reflexivo de ferramentas digitais e dependência tecnológica por parte dos 

professores e alunos.  

 

 

4.4 Apresentação e análise de dados 

 

  Os dados obtidos com as entrevistas têm como propósito colaborar para 

um maior entendimento da relevância dada aos elementos tecnológicos 

durante o processo de ensino. A seguir é possível analisar e interpretar o 

conteúdo das respostas dadas pelos docentes por tópico. 

 

  4.4.1 Incentivo ao uso da tecnologia digital pela faculdade 

 

 As entrevistas eram iniciadas com perguntas sobre a Universidade do 

Porto e procuravam aferir se a instituição estimula ou exige o uso de 

aparelhagem eletrônica em sala de aula. Vale mencionar que a Universidade 

do Porto, através da Unidade de Novas Tecnologias de Educação (NTE), 

iniciou em 2010 um projeto que buscava promover o e-learning e desenvolver 

conteúdos pedagógicos para a instituição, fato este que acarretou no projeto E-
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LearningUp, o qual “teve por objetivo dinamizar a utilização das TIC, em 

particular da Internet, no processo de Ensino/Aprendizagem, através da criação 

de uma componente online, de apoio às aulas presenciais”  (Martins & Correia, 

2010, p.1). Desse modo, segundo as autoras, a utilização das Novas TIC por 

meio de um regime de b-learning faz parte das estratégias da UPORTO para 

os próximos anos. 

 

As respostas, sendo assim, divergiram, ainda que a maioria (5 dos 8 

entrevistados) aponte que sim: (“Estímulos por parte da universidade há. No caso da 

faculdade de engenharia em particular, há muitos anos se incentivou a utilização de meios de 

ensino a distância e a disponibilização de conteúdos através das ferramentas que existem 

disponíveis. Lembro que a introdução do Moodle na faculdade de engenharia já tem, 

provavelmente, cerca de 20 anos, talvez.”, E1: Professor Associado, Área Científica: 

Engenharia Civil, p.83); (“A universidade incentiva a fazer isso, mas há muita gente que 

não faz de tudo.”, E2: Professor Catedrático, Área Científica: Matemática, p.89); 

(“Obviamente, que sou constantemente desafiado pela FPCE (Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação e a UP (Universidade do Porto) a utilizar as novas tecnologias. Tudo 

acontece na plataforma do Sigarra (Ficha da UC [Unidade Curricular]; sumários, avaliações, e-

mails dinâmicos, CV…), mesmo que algumas ferramentas não sejam nada favoráveis ao 

utilizador comum. Temos mesmo de ser especialistas na utilização da plataforma com o risco 

de sermos penalizados, por exemplo, na nossa avaliação de desempenho.”, E3: Professor 

Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de Adultos, p.97); (“Sim, a 

universidade e, mais do que a universidade, a faculdade porque a escola tem condições para 

isso e até estimula isso.”, E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, 

p.127); e ("Sim, os serviços de e-learning são muito disponíveis e sobretudo os funcionários, 

especialmente uma delas. Qualquer dúvida que se tenha elas (funcionárias) respondem. Já no 

ano anterior eu tinha decidido que os alunos do mestrado fizessem a submissão dos trabalhos 

finais via Turn It In. (...) Da parte da reitoria, eu penso que há muito incentivo e há muitas 

formações online e muita disponibilidade da parte dos funcionários. Eu sou uma pessoa que 

não usava muito tecnologias informáticas e este ano fui forçada a fazê-lo, evidentemente. Mas 

já no ano anterior e noutros eu fiz formações muito pequenas para obviamente ir me 

introduzindo nestas áreas que hoje são fundamentais. Nunca na minha vida pensei em partir 

para e-learning, não apenas por eu ter 40 anos de serviço, isso não quer dizer nada, mas por 

ter hábitos de trabalho muito arraigados.", E7: Professora Associada, Área Científica: 

Letras, p.136). Este fenômeno se dá provavelmente pelo fato das faculdades 

serem independentes no que diz respeito à gestão e objetivos. Contudo, os 
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entrevistados que apontaram a ausência de incentivo ao uso de tecnologia 

convergiram com os demais em relação ao uso do Moodle – um programa 

utilizado para aprendizagem através de um ambiente virtual que permite a 

criação de cursos em contextos de e-learning ou b-learning –, fator este que 

contribui para a realização do ensino à distância. 

 

  Os professores, mesmo os não tão familiarizados com o uso de 

aparelhagem eletrônica e digital, foram unânimes ao dizerem que compartilham  

materiais online com seus alunos. O conteúdo disponibilizado com as turmas 

varia de slides a exercícios, de aulas pré-gravadas a apontamentos 

complementares aos vistos em aula através da lógica de repositório de temas 

abordados em sala. Por conseguinte, a partir dos conceitos de “informação” e 

“conhecimento” vistos anteriormente, através dessa gama de formatos de 

aprendizagem disponíveis, os estudantes são expostos a diferentes canais 

para uma melhor extração de dados, fazendo com que cada um deles vivencie 

e processe cada uma dessas informações providenciadas pelas ferramentas 

utilizadas pelos docentes, mesmo que de modo complementar ao conteúdo da 

unidade curricular. Nota-se, assim, que a tecnologia digital pode ser utilizada 

sem muitas dificuldades pelos professores já que muitas plataformas online de 

armazenamento de conteúdo – as “nuvens” – apresentam navegação intuitiva e 

simplificada.  

 

  Os professores revelaram que as atividades realizadas com o auxílio das 

tecnologias digitais fazem com que suas turmas sejam cada vez mais 

estimuladas a buscar o conhecimento. Exemplos dessa mobilização podem ser 

observados no momento em que estudantes fotografam o enunciado de um 

exercício e resolvem-no no próprio celular com o auxílio de outros aplicativos 

(“Em aulas práticas, os alunos pegavam no telemóvel, tiravam uma fotografia do enunciado do 

exercício e viam imediatamente a resolução do exercício no telemóvel.”, E2: Professor 

Catedrático, Área Científica: Matemática, p.89); quando o próprio docente 

disponibiliza aulas pré-gravadas para aumentar o engajamento e preparar suas 

turmas para o próximo tema a ser abordado em sala (“Aquilo que introduzi, no ano 

passado, pela primeira vez, foram aulas pré-gravadas. Ou seja, conteúdo utilizando uma 
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tecnologia que também está disponível no Moodle, pela Universidade do Porto, e para a qual 

há formações. Portanto, eu por acaso não fiz nenhuma formação. Pedi uma reunião e pedi que 

me dessem apoio e pronto. Deram uma hora de formação e depois fui tirando as dúvidas por e-

mail. Essas aulas pré-gravadas foram gravadas usando um programa chamado Panopto. Eu 

queria dar mais conteúdos do que aqueles que eu achei que ia ter tempo para dar em 

sala de aula.”, E4: Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e 

Molecular, p.102) ou simplesmente quando as aulas presenciais passam a ser 

online através de aplicativos como Zoom ou Skype devido a problemas 

externos, como foi o caso da pandemia (“Até a pandemia, as aulas eram presenciais, 

mas a partir do momento em que a pandemia passou a ser um problema, nós passamos a ter 

uma série de atividades letivas realizadas online, com o Zoom e aulas gravadas. Gravamos as 

aulas e depois elas são disponibilizadas para os alunos em uma plataforma que 

assistem, ouvem, tiram dúvidas por via informática. E, no fundo, isso acaba por 

substituir grande parte das atividades letivas. No caso da Faculdade de Medicina, só não 

consegue substituir, porque é impossível, é o contato com os doentes. Mas isso não é 

suscetível a ser substituído por meios informáticos, até hoje. Talvez um dia possa ser, mas não 

é fácil. Agora todas as outras atividades letivas, tirando no caso da Faculdade de Medicina, 

tirando a prática clínica e o contato com os doentes, todas as outras atividades letivas 

acabam por se suportar, mesmo nos casos de atividade presencial em meios 

informáticos, e agora no contexto da pandemia, utilizamos esses meios informáticos 

através de recursos online que tem muitas vantagens que permitem dar continuidade.”, 

E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.128). Estes exemplos 

de utilização das tecnologias digitais remetem diretamente ao conceito de 

“flipped classroom” (Bergmann & Sams, 2012), onde há um foco maior no 

estudo autônomo e no engajamento do estudante por meio de recursos 

virtuais, tendo o professor como um mentor responsável pelos estímulos e 

rumos da aprendizagem. Esta ideia surgiu quando os autores adquiriram um 

programa que lhes permitia gravar as aulas e fazer o upload na internet. Desse 

modo, as aulas poderiam ser assistidas por aqueles que faltaram para que 

mantivessem o conteúdo em dia, além de poderem assisti-las quantas vezes 

quisessem para um melhor entendimento. Entretanto, os professores notaram 

que os alunos que estavam presentes em sala também assistiam a essas aulas 

online como um modo de revisar o que foi dito em sala e para tirarem dúvidas 

(Tucker, 2012). 
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  4.4.2 Uso de ferramentas digitais para pesquisa e estudo 

 

  A seguir, os docentes foram perguntados sobre como analisariam o uso 

das ferramentas digitais como Google, Wikipédia, YouTube, entre outros, por 

parte dos seus estudantes para pesquisar e “tirar dúvidas". A importância 

dessas plataformas foi reconhecida por todos os entrevistados, ainda que eles 

tenham frisado que sua utilização deva ser feita de forma consciente, 

sobretudo por elas serem elementos complementares ao processo de ensino-

aprendizagem, e não fundamentalmente essenciais.  

 

Um ponto que chamou a atenção foi o fato de alguns docentes apontarem 

que tais ferramentas podem acarretar em um “facilitismo” (“Depois, há muitos sites 

que são do ensino mais a nível secundário que os alunos também consultam, que já abordam 

alguns temas e a informação muitas vezes não é consistente e não é muito científica. E 

eles têm uma certa tendência para ir para o facilitismo.”, E4: Professora Auxiliar, Área 

Científica: Biologia Celular e Molecular, p.104); (“Portanto, quando está a desenvolver 

um trabalho de pesquisa ou de estudo sobre um projeto, no meu ponto de vista, não existe 

uma relação direta entre a facilidade ou a rapidez de acessar a informação e a forma como se 

trata ou se estuda e se aprofunda o trabalho sobre essa informação.”, E5: Professor 

Auxiliar, Área Científica: Arquitetura, p.116); (“Em relação à questão do facilitismo e da 

procura do imediatismo, é uma questão cultural, social na qual o ensino e todas as outras 

instituições se ressentem porque vivemos numa sociedade do imediatismo que favorece esse 

tipo de respostas automáticas de recepção à crítica do conhecimento ou de notícias. Porque 

muitas vezes ou na maioria das notícias que nós vemos, eu comento muito isso ou comentava 

muito isso, porque faço muitos comentários a situações pontuais para explicar isto ou aquilo: 

"vejam isto" ou "aconteceu aquilo" ou "já repararam bem que isto era assim e não assim", 

porque justamente os mídias evoluíram em termos de certo tipo de publicação social de uma 

maneira que não foi a melhor. E, portanto, esses instrumentos não têm uma capacidade de 

interação porque eles não interagem, eles impõem.”, E7: Professora Associada, Área 

Científica: Letras, p.143), onde os estudantes tendem a optar pela síntese 

interpretativa e pela rapidez em vez de o fazerem de maneira crítica e reflexiva. 

Isto se faz claro no estudo feito por Bashir et al. (2008), o qual mostrou que boa 

parte dos estudantes que utilizam a internet para pesquisas ou leituras 

relacionadas às disciplinas o fazem pela praticidade de uso e pela economia de 

tempo. A busca pelo conhecimento, segundo o que foi observado, deve surgir 
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da visão reflexiva sobre o conteúdo pesquisado. Do contrário, isto pode 

acarretar em um conhecimento global superficial por parte do estudante. 

 

  Acrescenta-se a este mesmo tópico a questão da confiabilidade das 

fontes principalmente no que tange a Wikipédia. Muito embora seja uma 

ferramenta útil para pesquisas rápidas, nem sempre os conteúdos 

apresentados são confiáveis, ou sequer apresentam fontes fidedignas – o que 

acarreta diretamente na questão do plágio: ("Acredito que estas ferramentas possam 

ser um recurso importante desde que sejam utilizadas adequadamente e não sejam fontes de 

dispersão, mas que os leve a momentos de paragem, distanciamento e reflexão crítica da 

informação recolhida, transformando-a e dando-lhe um cunho pessoal, sem realizarem 

plágios.", E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de 

Adultos, p.98), (“O problema é que se criou uma atitude muito previsível relativamente à 

questão do plágio. E isso tem consequências ao nível do desenvolvimento do aluno.”, E7: 

Professora Associada, Área Científica: Letras, p.142), ("Acho que o problema 

essencial hoje em dia é que o contexto digital multiplicou as fontes possíveis que os estudantes 

tem a sua disposição e multiplicando essas fontes traz o problema que eu já mencionei a 

pouco, de dificuldade em perceber quais são as fontes credíveis e quais são as fontes que não 

são credíveis. E trazem outros problemas, como de plágios, especialmente para determinados 

trabalhos de investigação e de avaliação.", E8: Professora Associada, Área Científica: 

Direito, p.153). Tal conclusão também pode ser notada a partir das afirmações 

feitas pelos entrevistados: ("Eu acho que o grande problema essencialmente, e eu tenho 

a preocupação de dizer isso aos meus alunos, é a questão de fiabilidade das fontes. Eu não 

vejo qualquer problema em que os alunos numa primeira aproximação de pesquisa utilizem, 

por exemplo, um motor de busca como o Google, ou mesmo como a Wikipédia. Agora, não 

pode ser essa a fonte última em termos de credibilidade. Portanto, se algum aluno me 

apresenta como fonte de um trabalho, por exemplo, um artigo da Wikipédia, isso claramente 

para mim não tenho qualquer validade. Que seja um primeiro passo, essa busca no Google ou 

até na Wikipédia, para perceber minimamente o que é que está a falar e a partir daí encontrar 

um caminho de pesquisa, não tenho problema com isso. Agora, não pode ser até por uma 

questão de credibilidade, não pode ser esse o acervo consultado.", E8: Professora 

Associada, Área Científica: Direito, p.152); ("Se quiser perceber verdadeiramente o 

pensamento de um autor, para discussão crítica ou científica, não podem ser essas as fontes 

(Google, Wikipédia, YouTube, etc.).", E8: Professora Associada, Área Científica: 

Direito, p.152); e ("Ora, se o aluno não confronta textos e não se habitua a saber que há 

vários níveis e vários graus e não pode ficar apenas por uma fonte ou por uma indicação, isso 
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pode ser prejudicial. A internet facilita isso, em vez de andarem a procurar no livro A, B ou C, 

ali tem acesso mais facilmente a outras fontes. O problema está no grau de maturidade do 

aluno e no modo como ele encara o seu próprio processo do conhecimento: se quer saber de 

facto com alguma segurança ou se apenas quer responder de uma maneira minimamente 

satisfatória e às vezes pensa que está respondendo de uma maneira satisfatória não está. 

Exatamente por isso, porque lhe falta certo apuro crítico. E o único perigo da internet é esse. É 

não haver filtros. Há muita asneira na internet, há textos com erros científicos, como também, já 

chamei a atenção muitas vezes para isso, há erros em livros publicados, em livros que circulam 

e em manuais.", E7: Professora Associada, Área Científica: Letras, p.138). 

 

  Junto à ideia anterior, alguns professores se referiram às práticas 

realizadas a partir da necessidade do distanciamento social promovido pela 

pandemia de 2020. Com a mudança repentina no formato das aulas, os 

docentes se viram obrigados a fazer uso de certas ferramentas digitais para a 

continuação do conteúdo programático. As afirmações (“No que diz respeito à 

atividade letiva de interação com os alunos, aquilo que nós na prática utilizamos são as 

ferramentas informáticas do PowerPoint, das aulas online utilizando o Zoom, como o que 

estamos a fazer, instrumentos de votação online, por exemplo o Socrative 

(https://www.socrative.com/), que tenho utilizado para colocar questões e obter respostas dos 

alunos, e criticar e comentar as respostas em relação às questões que vão sendo colocadas 

quando está a propósito, como é o caso dos seminários, casos clínicos e questões que vão 

sendo elencadas. Portanto, são todos esses tipos de recursos que já estávamos a utilizar 

tradicionalmente em âmbito de um curso de pós-graduação que é mesmo a distância, que à 

partida já foi definido e organizado à distância.”, E6: Professor Catedrático, Área 

Científica: Medicina, p.129) e ("E no momento da pandemia, houve muito incremento em 

seminários de várias ordens, e tudo fica na internet, obviamente. Muitas formações online de 

várias plataformas para que cada um de nós pudesse cumprir as funções da melhor maneira. 

Uns fizeram mais facilmente que outros, eu não fiz com grande facilidade, fui fazendo e fui me 

adaptando.", E7: Professora Associada, Área Científica: Letras, p.137) 

contextualizam perfeitamente o significado desses recursos digitais para as 

aulas à distância. 

 

  Complementando este tópico, diversos sites e aplicações utilizados como 

materiais complementares foram citados pelos professores como: Google 

Scholar, WeatherScience, PdaNet, Panopto, Socrative, e Mathematics Stack 

Exchange. Com exceção do Google Scholar, Turn It In, Scopus, as demais 
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plataformas são aplicações dinâmicas que servem para aprofundar o 

conhecimento adquirido ao longo do curso, podendo ser utilizadas de diversas 

maneiras pelos entrevistados. 

 

4.4.3 Papel do professor no atual modelo de ensino-aprendizagem 

em meio às tecnologias digitais 

 

  Sobre o papel do professor universitário em meio à Educação 3.0, os 

docentes foram questionados sobre as possíveis mudanças observadas no 

processo de ensino-aprendizagem, o qual está para além das tecnologias 

digitais.  

 

  A respeito do posicionamento observado pelos entrevistados, vale 

apontar os seguintes pontos de vista: (“O que acontece é que nós temos hoje em dia 

um amplo espectro de fontes de informação e muitas vezes os estudantes sentem-se perdidos. 

Para onde é que deverão dirigir seus estudos? Portanto, é preciso ajudá-los nesse sentido, de 

forma a eles identificarem qual é o caminho correto que devem seguir no seu estudo. Esse é o 

papel que o professor pode ter, e, portanto, é importante o docente ser a pessoa que guia, que 

orienta o estudo da forma mais correta.”, E1: Professor Associado, Área Científica: 

Engenharia Civil, p.85) e (“Obviamente que me revejo aos pressupostos subjacentes ao 

advento da Educação 3.0, de que o papel do professor, mais que um instrutor, transmissor de 

informação, iluminado e detentor do saber, deve ser um facilitador dos processos de ensino 

aprendizagem num processo de co-construção interativa, numa relação segura e desafiante 

professor/aluno.”, E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação 

de Adultos, p.98). Tais ideias corroboram o fato de que elementos 

complementares como a tecnologia não alteram a real importância do professor 

no papel de estimular a aprendizagem e da sua capacidade de atingir 

estudantes com diferentes tipos de inteligência.  

 

  Aos docentes cabe, inclusive, incentivar as turmas a vivenciarem 

experiências e buscarem as respostas de maneira autônoma com o auxílio das 

tecnologias digitais. Tais ferramentas, por outro lado, não substituem a 

formação tradicional e não devem ser encaradas como fundamentais para a 

consolidação do que é aprendido. As tecnologias digitais da informação e 
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comunicação (TDIC) podem contribuir, portanto, para os fatores presentes na 

figura abaixo:  

 

Figura 6: Contribuições das TDIC na assimilação de conteúdos 

 

 

Fonte: Casagrande, 2016, p.26 

 

  Soma-se a essa análise o contributo das TDIC para o trabalho autônomo. 

Os estudantes podem obter informações através de diferentes canais, ou seja, 

textos, vídeos, podcasts, fóruns, entre outros. Este universo virtual oferece 

aplicações de partilha de dados e informações, onde também é possível 

aprender em conjunto com o suporte de um formador. Ao passo que estas 

informações são utilizadas para o estudo autônomo e complementar, quanto 

mais o docente domina estes recursos, mais qualidade e dinâmica ele pode 

trazer para as aulas, o que pode, por consequência, incentivar ainda mais a 
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interagirem entre si e a estarem mais engajados no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

4.4.4 Sobre a possível dependência dos estudantes de recursos 

tecnológicos para aprender  

 

  Este assunto remete a um possível problema a ser observado nas 

turmas. Assim sendo, os professores foram perguntados se seus estudantes 

apresentavam algum nível de dependência em relação aos recursos 

tecnológicos no ato de aprender. A maioria dos entrevistados afirmou não ser 

capaz de dizer ao certo a partir de suas observações. Por outro lado, alguns 

professores mostraram posicionamentos divergentes em relação ao assunto: 

(“Esta geração de estudantes do século XXI, sem generalizar, sobretudo os estudantes desta 

segunda década, são mais dependentes das novas tecnologias e dificilmente se conseguem 

libertar desta dependência, correndo riscos de se enredarem, evitando construir relações 

comprometidas.”, E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de 

Adultos, p.99) e  (“Não, eu acho que não. Eles usam os recursos que nós usamos, então 

usam muitas vezes as nossas aulas, usam os livros. Eles têm essa dependência quando de 

trata da autoaprendizagem, ou seja, de irem pesquisar assuntos por iniciativa própria. Mas, se 

não, acho que eles utilizam os recursos que nós fornecemos.”, E4: Professora Auxiliar, 

Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p.112).  

 

De fato, as opiniões são contrárias pelo fato da realidade de cada área 

ser diferente: (“Preciso dessas ferramentas para dar as aulas, muito também porque a 

Biologia aprende-se com imagens de estruturas e de organismos, e por isso a utilização das 

imagens é fantástica.”, E4: Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e 

Molecular, p.112), (“Por exemplo, é possível exemplificar uma situação clínica concreta 

recorrendo a um caso exemplar que tenha sido previamente gravado, sistematizado e que são 

situações que são preciosas nesse caso, quando não é possível ter acesso aos doentes.”, E6: 

Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.132); (“Utilizo normalmente os 

PowerPoints quando estou a dar aula para estudantes que não são de Direito. Utilizo muitas 

vezes PowerPoints nessas situações por uma questão de nomenclatura, porque os estudantes 

de Direito estão mais habituados a determinadas expressões, e os estudantes que não são de 

Direito estão menos habituados e nesses casos pode dar jeito eles a verem escritas.” e ”(…) 
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no caso das Ciências Jurídicas, o uso do computador em sala de aula é muito reservado.”, E8: 

Professora Associada, Área Científica: Direito, p.150) e as análises são feitas a 

partir da visão que cada professor tem de suas turmas e das exigências de 

cada unidade curricular. 

 

  Pode-se afirmar que, no entanto, o pragmatismo (“Enfim, a conversa que 

tenho tido com colegas meus, todos dizem sempre uma coisa que é a seguinte: os estudantes 

são muitos pragmáticos. Procuram sempre atingir os resultados da forma que lhes dê menos 

trabalho. Mas isso é o comum da vida das pessoas.”, E1: Professor Associado, Área 

Científica: Engenharia Civil, p.86), o facilitismo (“Agora, repara, era um mundo 

completamente diferente e eram ensino de facto que nos apelava para, de uma certa maneira, 

uma capacidade de raciocínio. Embora muitas pessoas não tivessem essa consciência e 

memorizassem. É porque obviamente essa questão do facilitismo não é de hoje, sempre 

existiu.”, E7: Professora Associada, Área Científica: Letras, p.140); (“Em relação à 

questão do facilitismo e da procura do imediatismo, é uma questão cultural, social na qual o 

ensino e todas as outras instituições se ressentem porque vivemos numa sociedade do 

imediatismo que favorece esse tipo de respostas automáticas de recepção à crítica do 

conhecimento ou de notícias.”, E7: Professora Associada, Área Científica: Letras, 

p.144) – conforme mencionado anteriormente –, e o uso em excesso de 

aparelhagem eletrônica no dia a dia são capazes de impactar o processo de 

aprendizagem dos estudantes, visto que as tecnologias digitais vão se 

tornando cada vez mais essenciais para a aprendizagem desta geração mais 

nova de estudantes. 

 

  Entretanto, em uma pesquisa realizada por Apuke & Iyendo (2018) sobre 

o estudo autônomo revelou que o uso da internet contribuiu para a 

autoaprendizagem, onde os estudantes disseram serem capazes de descobrir 

novos conhecimentos relacionados com os seus cursos por conta própria, quer 

individualmente quer em conjunto.  

  

4.4.5 Sobre a possível dependência do(a) professor(a) de recursos 

tecnológicos para lecionar 
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  Ainda na mesma linha de raciocínio sobre uma possível dependência da 

tecnologia digital, porém agora por parte dos próprios professores, menos da 

metade dos entrevistados afirmou ser dependente destes recursos: (“Obviamente 

que eu estou nesse momento totalmente dependente. Preciso dessas ferramentas para dar as 

aulas, muito também porque a Biologia aprende-se com imagens de estruturas e de 

organismos, e por isso a utilização das imagens é fantástica. Mas às vezes dou aulas sem isso. 

E eu suspeito que são aulas que funcionam melhor, na verdade. Porque quando a pessoa dá 

uma aula com o quadro, as coisas vão surgindo de uma forma muito mais reflexiva.”, E4: 

Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p.112); (“Agora 

tenho que ser dependente. Podia não ser tão dependente como era, mas neste momento sou 

muito dependente dela, mais ainda do que era no passado.”, E6: Professor Catedrático, 

Área Científica: Medicina, p.133); ("Sim, claro. (...) Enquanto que há 30 anos, para saber 

qual era a decisão de um determinado tribunal num caso tinha que ir para uma biblioteca 

procurar e fotocopiar decisões e demorava quase cinco anos até conseguir ter acesso a isso 

em papel, porque demorava a publicação e etc. Hoje em dia eu sei qual é o texto do acórdão 

aprovado hoje de manhã no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, desse ponto de 

vista, há uma acessibilidade, óbvio, ninguém passa por carência hoje em dia de estar à espera 

um dia para saber qual o conteúdo de uma decisão judicial de um tribunal internacional que 

está a milhares de quilômetros de distância. Desse ponto de visto é óbvio. Do ponto de vista 

também do que é o intercâmbio científico e a participação em redes colaborativas, essas 

ferramentas vêm facilitar imenso aquilo que é a possibilidade de cooperação. Conseguimos ao 

mesmo tempo falar e ter conhecimento daquilo que se passa, em vários sítios diferentes, 

porque essa facilidade de contacto hoje em dia é evidente, com colegas de toda a academia e 

de todos os países.", E8: Professora Associada, Área Científica: Direito, p.156). 

Por dependentes entende-se como terem a necessidade de recorrer a meios 

digitais para uma boa preparação e apresentação das aulas, e para a seleção 

do conteúdo disponibilizado ao longo do curso. Quando pensam a sua 

docência, já o fazem a partir das possibilidades que as TD oferecem, sempre 

como formas complementares ao seu trabalho usual. Isto não significa que 

estes docentes se veem incapazes de lecionar sem estes recursos digitais.  

 

  Coincidentemente, dois dos professores que afirmaram serem 

dependentes dos recursos tecnológicos são da área Biomédica e disseram que 

ensinar por meio de imagens de estruturas e vídeos em 3D é extremamente 

enriquecedor para a disciplina e para o processo de ensino-aprendizagem. 

Desse modo, o estudante não fica restrito a meras ilustrações de livros, 
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podendo ver o funcionamento de um organismo vivo através de animações e 

vídeos com movimentos, mostrando o que acontece dentro de um corpo 

humano ou animal através de efeitos visuais. Além desse fator, ambos 

consideraram fundamental a possibilidade de ensinar à distância com 

qualidade semelhante. Os estudantes, a partir de seus laptops e/ou celulares, 

são capazes de aprender em qualquer lugar ou hora sem que suas 

aprendizagens sejam impactadas. 

 

  Em contrapartida, a maioria dos entrevistados não se considerou 

dependente dos recursos tecnológicos para ensinar. O fato de não serem 

dependentes não necessariamente faz com que sejam contra o uso de 

tecnologia em sala. Muito pelo contrário, concordam que estas ferramentas 

aceleram o processo pedagógico ao facilitarem a comunicação através da 

rapidez de acesso e da redução das distâncias. Não obstante, eles se 

mostraram a favor de uma formação mais tradicional com o professor como 

mediador e fazendo uso de tais recursos quando este julgar essencial para o 

desenvolvimento de seus alunos.  

 

4.4.6 Opinião sobre a EaD e sua qualidade em relação à educação 

presencial  

 

  As partes finais das entrevistas foram reservadas à opinião dos 

entrevistados a respeito da EaD e sua relação direta com a tecnologia digital. 

As perguntas foram endereçadas à questão da qualidade das aulas dadas à 

distância e se estas podem equiparar-se a aulas presenciais. Por qualidade me 

referi à capacidade de alcançar os objetivos traçados no planejamento da 

unidade curricular, ainda que em situações adversas como é o caso das aulas 

à distância. Este questionamento calhou de ser feito justamente no período da 

pandemia de COVID-19 e, conforme visto nas entrevistas, todos os 

entrevistados foram obrigados a lecionar diretamente de suas casas, algo 

jamais visto até então. O planejamento das faculdades teve que ser revisto 

com muita rapidez e a impossibilidade dos encontros presenciais obrigou o 

corpo docente a repensar o formato das aulas. Entretanto, algumas disciplinas 
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como Prática Clínica do curso de Medicina, por exemplo, foram prejudicadas 

pela ausência das aulas práticas e acabaram por serem suspensas (“Não se deu. 

Nesse período de pandemia não se deu. O contato com os doentes foi suspenso por imposição 

do próprio acesso aos hospitais. Portanto, não foi possível ter aulas práticas, infelizmente, com 

os alunos. Portanto, nós mantivemos o ensino, mas todo o ensino teve que se basear muito 

mais em recursos facultados através destas tecnologias.”, E6: Professor Catedrático, 

Área Científica: Medicina, p.132). Bem como o cronograma, as avaliações e 

projetos de cada disciplina tiveram que ser adaptados à nova realidade. Muitos 

seminários em grupo sofreram alterações, principalmente nas interações intra e 

intergrupos, ainda que boa parte tenha sido realizada sem maiores 

complicações via Zoom – uma plataforma de videoconferência.  

 

  As impressões dos entrevistados foram divididas quando perguntados se 

a qualidade das aulas à distância está no mesmo nível das presenciais. 

Enquanto uns as enxergam com bons olhos: (“E eu acho que isso funciona muito 

bem, porque para aqueles alunos que são trabalhadores, eles conseguem gerir muito melhor o 

processo de aprendizagem deles. Veem o vídeo, ouvem o vídeo, tiram os apontamentos, 

quando não percebem bem alguma coisa voltam para trás, e eu acho que funciona muito 

melhor do que a aula presencial. Muito melhor.”, E4: Professora Auxiliar, Área 

Científica: Biologia Celular e Molecular, p.111), (“A faculdade fechou no dia 11 ou 12 

de março, uma quinta-feira, e na segunda-feira seguinte, os professores reuniram-se todos 

numa sessão como esta, em Zoom, delineamos a estratégia, refinamos algumas coisas e na 

quarta-feira já estávamos a dar aulas outra vez, no mesmo horário, na mesma hora, com os 

mesmos alunos, mais ou menos com a mesma organização. Fizemos as entregas dos 

trabalhos, usando também o e-mail, discutimos desenhos compartilhando o ecrã, desenhamos 

por cima dos desenhos dos alunos como fazemos com a esferográfica na sala de aula. Enfim, 

tentamos reproduzir a forma de estar, na relação global, não muito diferente da forma 

presencial. Há que ajustar as formas de comunicação e também a exigência, do ponto de vista 

da produção e da elaboração dos produtos finais, das entregas.”, E5: Professor Auxiliar, 

Área Científica: Arquitetura, p.122), a maior parte dos professores acredita que 

as aulas à distância ainda não estão no mesmo nível das presenciais: ("Não têm 

(a mesma qualidade). Porque mesmo havendo a possibilidade dos alunos levantarem 

questões, e eu responder sim, não, etc. Eu acho que, curiosamente, isso vai ser, por um 

mecanismo quase perverso, pode permitir o retorno a aulas quase ancestrais, por um lado. No 

sentido em que era "Perceberam ou não perceberam?", "Não tenho dúvidas". Quer dizer, isso 

pode favorecer a facilidade do aluno, ainda mais. Já para não falar nas situações em que a 
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pessoa pode ligar o computador, desaparecer e não estar a ouvir nada. Isso já não se fala. 

Mas esse tipo de situação que deveria favorecer a interação, pode levar exatamente a um 

ensino curiosamente mais tradicional.", E7: Professora Associada, Área Científica: 

Letras, p.147), ("Se nós fizermos uma distinção entre aulas teóricas e aulas práticas, de 

alguma forma, julgo que aulas em que haja um modelo mais teórico de exposição, nessas 

aulas perde-se menos. Em aulas que sejam de maior interação com os estudantes, julgo que 

se perde mais. Mesmo nas aulas de exposição, mas isso depende de professor para professor. 

Eu estou habituada mesmo às aulas de exposição em que haja intervenção de alunos, outros 

colegas meus se calhar não. Mas no meu caso estou habituada a isso e julgo que se perde. E 

perde-se sempre porque a relação mais próxima entre alunos e professores me parece que é 

essencial para a própria aprendizagem. Agora, por outro lado possibilita que se passe por cima 

de impedimentos que surgiram nesse contexto. Permite, por exemplo, saindo propriamente do 

contexto de sala de aula, mas pensando na organização de um seminário, a criação de um 

webinário permite fazer um encontro científico com muito menos recursos, com menos 

sobreposição de agendas, etc.", E8: Professora Associada, Área Científica: Direito, 

p.158). Aqueles que entendem que as aulas à distância estão equiparadas às 

presenciais acreditam que a possibilidade de ver e rever as lições online faz 

com que os estudantes possam compreender o conteúdo mais profundamente, 

e até mesmo os que trabalham e têm dificuldade em gerir seu tempo podem 

acompanhar as aulas mais tranquilamente à distância. Em contrapartida, os 

professores que veem a EaD em um nível abaixo das aulas presenciais o 

fazem por acreditarem que se perde o aspecto humano de interação estudante-

estudante e estudante-professor.  

 

Para que a qualidade do e-learning possa equiparar-se a de aulas 

presenciais, cabe ao professor adaptar suas aulas ao modelo EaD com o 

intuito de engajar didaticamente sua turma e manter a atenção da mesma. Os 

professores foram unânimes ao afirmarem que disponibilizam o conteúdo do 

curso para download antes e/ou depois das aulas. Inclusive, uma das 

professoras disse pré-gravar suas aulas para aumentar o engajamento de suas 

turmas no dia dos encontros online: (”Na nossa investigação, utilizamos determinadas 

ferramentas na parte molecular, sites e ferramentas, que também por vezes utilizo nas aulas de 

mestrado. Aquilo que introduzi, no ano passado, pela primeira vez, foram aulas pré-gravadas. 

Ou seja, conteúdo utilizando uma tecnologia que também está disponível no Moodle, pela 

Universidade do Porto, e para a qual há formações. Portanto, eu por acaso não fiz nenhuma 

formação. Pedi uma reunião e pedi que me dessem apoio e pronto. Deram uma hora de 
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formação e depois fui tirando as dúvidas por e-mail. Essas aulas pré-gravadas foram gravadas 

usando um programa chamado Panopto. Eu queria dar mais conteúdos do que aqueles que eu 

achei que ia ter tempo para dar em sala de aula.”, E4: Professora Auxiliar, Área 

Científica: Biologia Celular e Molecular, p.102). A professora obteve um 

feedback extremamente positivo dos alunos por ter utilizado o formato que é 

praxe em plataformas como o YouTube. Consequentemente, os alunos 

compareciam aos encontros com uma boa noção do conteúdo a ser estudado 

na sessão. Os estudantes também gostaram da oportunidade de poderem ver 

e rever o material para melhor compreender o que é explicado e acabaram por 

tirar suas dúvidas durante as aulas online. 

 

  No entanto, foram levantados também alguns pontos negativos referentes 

à EaD como a ausência do não-verbal que só é possível no contato face a 

face, das discussões interpares com o professor e da dificuldade em avaliar e 

monitorar o processo de aprendizagem de cada estudante: (“Obviamente que não 

têm as mesmas potencialidades de interação das aulas no face a face, porque existem 

dimensões do não-verbal, na discussão dos diferentes pontos interpares e com o 

facilitador/docente que as tecnologias mediatizadas não proporcionam.”, E3: Professor 

Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de Adultos, p.100). Para o 

docente, ter controle sobre a atenção e nível de compreensão e reflexão da 

turma para com o conteúdo é uma tarefa árdua e requer muita preparação. 

Acima de tudo, preparar uma avaliação que contemple todas as competências 

exigidas para a disciplina em questão no modelo à distância nem sempre é 

possível: (“No caso da avaliação acho que deixa mais a desejar essa perspectiva. Acho que 

a avaliação à distância peca por defeito em relação a outros tipos de avaliação, mesmo que 

haja exame final, mesmo que haja avaliação distribuída. Ela não tem nem a mesma segurança 

e nem a mesma fiabilidade do que um outro tipo de avaliação.”, E8: Professora 

Associada, Área Científica: Direito, p.158). Por conseguinte, alguns professores 

tiveram que repensar os trabalhos pedidos ao longo do curso, muitos destes 

sendo substituídos por ensaios individuais ou apresentação de seminários em 

grupo. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Com base nas observações feitas acerca das respostas apresentadas 

pelos professores de mestrado entrevistados, nota-se uma marcante mudança 

no cenário educacional nas últimas décadas. Diante das tecnologias digitais e 

da modernização em termos globais, é possível compreender que a Educação 

3.0 também está em evolução. Já se encontram estudos sobre o surgimento da 

Educação 4.0 nos próximos anos (Puncreobutr, 2016; Aziz Hussin, 2018; 

Mourtzis, 2018) que será mais atrelada à Inteligência Artificial e aos novos 

modelos de framework e sistemas operacionais. 

  

  Conforme o acesso à internet e a aparelhos eletrônicos, especialmente o 

celular, se vai tornando paulatinamente mais viável à grande massa 

populacional, é natural que o número de usuários conectados torne-se cada dia 

maior. Como consequência, as empresas do século XXI apresentarão 

alterações no modo de planejar e de se fazerem presentes no mercado digital, 

havendo, assim, uma ruptura no paradigma econômico-social, pois tanto o 

comércio como a forma de se comunicar em sociedade vai se moldando a esta 

nova realidade (Tapscott, 1998; Castells, 2002). Já é possível reparar no 

crescimento gigantesco do e-commerce e na forma com a qual as empresas 

passaram a se comunicar com seus clientes e a fazer negócios (Tehan, 2002). 

O atendimento passou a ser personalizado, mais rápido e, em certas ocasiões, 

em tempo real. Sendo assim, a competição será cada vez mais acirrada por 

maiores fatias de mercado e esta disputa passará também para o digital 

(Bakos, 2001). Desse modo, tais efeitos serão notoriamente observados em 

mudanças no próprio mercado e nos vínculos empregatícios nos próximos 

anos (Terzi, 2011). 

 

  Tendo em vista que o mercado e a sociedade como um todo estão 

passando por fortes mudanças causadas pelo advento das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), pode-se dizer o mesmo das instituições de 

ensino. As universidades vêm buscando se modernizar e muitos investimentos 

estão sendo dedicados a laboratórios e bibliotecas, tal como às próprias salas 
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de aula. Pela velocidade com a qual a informação fica disponível online, novos 

estudos são publicados e divulgados ao redor do planeta em ritmos 

inimagináveis. Além desse fator, com as novas exigências do mercado de 

trabalho, as universidades estão tendo que se reinventar para suprirem essa 

demanda por novas habilidades e competências (Daniel, 1996). Muitas dessas 

instituições, sob esta forte influência do mercado, estão reformulando seus 

currículos e passaram, inclusive, a oferecer cursos de empreendedorismo para 

fomentar ainda mais as mudanças no paradigma econômico (Hsu et al, 2007). 

 

  A partir desse pressuposto, a forma de ensinar nos tempos atuais 

também passa por modificações e adaptações junto a este cenário tecnológico, 

tendo em vista que a educação deixa de estar centralizada unicamente no 

professor e o seu caráter presencial acaba por aderir a aspectos mistos (b-

learning) ou totalmente remotos (e-learning / m-learning), mesmo que 

enfrentando certa resistência por algumas alas do setor acadêmico. Essas 

novas possibilidades tornam-se desafios a serem enfrentados pelo corpo 

docente e, por culpa disso, faz-se necessária uma preocupação com o 

investimento na formação em tecnologia destes professores para que possam 

utilizar as ferramentas digitais de maneira adequada e complementar, 

permitindo, assim, mais acessos à aprendizagem e de variadas formas que 

consigam atender às necessidades de seus estudantes.  

 

  Esta nova gama de recursos, especialmente gratuitos, disponíveis online 

para a aplicação em formatos presenciais ou à distância traz aos docentes 

infinitas oportunidades de tornarem suas aulas mais lúdicas, dinâmicas e 

interessantes para suas turmas. Através dessas ferramentas é possível haver 

mais colaboração e interação entre professor e alunos: (“Às vezes, houve alturas 

em que até os alunos me ajudaram porque eram mais rápidos do que eu e eu dizia que havia 

determinados textos disponíveis, que não conseguia aceder por problemas no meu 

computador, e os próprios alunos acediam mais rapidamente e os disponibilizavam aos 

próprios colegas. Isto em aulas, quer na licenciatura e no mestrado.”, E7: Professora 

Associada, Área Científica: Letras, p.143), o que é capaz de gerar também um 

maior engajamento dos estudantes pelo estudo autônomo e colaborativo a 
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partir das interações dentro e fora de sala. Em outras palavras, as TD oferecem 

ao processo de ensino-aprendizagem mais recursos pedagógicos e sua 

presença marcante no cotidiano universitário acarreta em uma nova lógica de 

avaliar o papel do professor diante do atual contexto educacional. 

  

  Todavia, há mudanças também pelo lado dos estudantes, onde agora 

podem aprender de diferentes modos e não estão restritos a horários e locais 

para estudar, pois são capazes de fazer tudo pelo celular, tablet ou 

computador. Obviamente que a importância do processo de ensino-

aprendizagem em conjunto e focado na análise crítica e reflexiva do conteúdo 

se mantém intacta, assim como os livros e textos acadêmicos. Portanto, muito 

embora o papel do professor tenha se convertido a um mediador, a influência 

da tecnologia digital no processo de ensino de universitários constitui uma 

evolução marcante nas características da Educação 3.0. Sendo assim, ao 

profissional de educação superior é exigido mais conhecimentos deste novo 

mundo virtual como forma de engajar e facilitar a aprendizagem por meio de 

recursos digitais que surgem a todo instante. Tal fator aponta para um futuro 

onde as aulas não ficarão restritas aos muros das universidades, já que o 

processo de ensino-aprendizagem se dá dentro e fora de sala. Talvez seja 

interessante reavaliar o que se pode modernizar nos currículos dos cursos 

oferecidos para torná-los cada vez mais ricos e diversificados, uma vez que 

poderão englobar o universo digital ao analógico. 

 

  O estudo exploratório apresentado aqui visou compreender através do 

ponto de vista dos professores de cursos de mestrado da Universidade do 

Porto como se dá a influência das tecnologias digitais no processo de ensino e 

tentou avaliar os seus impactos no cotidiano destes docentes no contexto da 

Educação 3.0. Vale salientar que, para uma maior e mais completa análise da 

situação dos cursos de mestrado da UPORTO, é válido levantar uma amostra 

ainda maior de docentes de mais áreas de estudo, além de um maior enfoque 

nas faixas etárias, gêneros e categorias profissionais para uma maior 

visibilidade de como está sendo feita a utilização destas ferramentas digitais e 

dos seus reflexos nos estudantes dos respectivos cursos, visto que não foram 
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encontradas diferenças relevantes nas respostas a partir dos critérios de 

seleção dos entrevistados. 

 

  Sendo assim, é de suma importância repensar os novos rumos da 

universidade perante esta nova ordem mundial. Acima de tudo, a função de 

ensinar, independentemente de estar sob uma rápida evolução, não deixará de 

ser fundamental para a solidificação do conhecimento e para o pensamento 

crítico, e o professor não deixará de ser uma figura crucial para o processo de 

ensino-aprendizagem, pois “a integridade intelectual se evapora quando a 

mente permanece aberta para tudo, exceto a verdade. Se não há verdade, 

então não há nada a ensinar, nada a aprender e nada a comunicar” (Jeffrey & 

Manganiello, 1998, p.117). 
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ANEXO I - Guião De Entrevista  

 

1) Os professores mais jovens, diferentemente de boa parte dos mais 

experientes, já se encontram mais envolvidos com a tecnologia no seu 

cotidiano. Na sua trajetória profissional, o senhor já recebeu algum tipo de 

estímulo ou exigência por parte da universidade para fazer uso de 

aparelhagem eletrônica em suas aulas? E qual a sua relação com a 

tecnologia? 

 

2) Como o professor vê o uso de ferramentas digitais como Google, Wikipédia, 

YouTube, entre outros, por parte dos seus estudantes para pesquisar e “tirar 

dúvidas"? E o professor acredita que estas ferramentas fomentam um 

conhecimento global raso devido às respostas imediatistas? 

 

3) Com o advento da Educação 3.0, o papel do professor deixou de ser central 

para tornar-se um facilitador da aprendizagem. Muito disso deu-se graças ao 

auxílio da tecnologia digital. Sendo assim, como o professor enxerga o papel 

do atual modelo de ensino-aprendizagem que tem a tecnologia como 

ferramenta fundamental? 

 

4) O professor acha que seus estudantes mostram um certo nível de 

dependência em relação aos recursos tecnológicos para aprender? Por quê? 

 

5) Por outro lado, o professor sente-se dependente do uso da tecnologia para 

lecionar? Como seria a experiência de lecionar sem utilizar qualquer 

ferramenta digital (e-mails, slides, vídeos, etc.)? 

 

6) Qual a sua opinião sobre a EaD e se o senhor acredita que com a tecnologia 

digital as aulas dadas à distância possuem a mesma qualidade que as 

presenciais? 
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ANEXO II - Entrevistas 

 

Entrevista 1: Prof. Dr. António Abel Ribeiro Henriques (Mestrado Integrado em 

Engenharia Civil) - Professor Associado 

 

A primeira pergunta seria relacionada ao fato dos professores mais 

jovens, até porque nascem já com acesso à tecnologia, eles tendem a ser 

mais envolvidos com ela no cotidiano. 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Certo. 

 

Então, gostaria de iniciar perguntando ao senhor, ao longo de sua 

trajetória, principalmente como professor universitário, houve ou ainda há 

algum estímulo ou exigência por parte da universidade para que seja feito 

o uso de aparelhagem eletrônica em sala? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Estímulos por parte da universidade há. No caso da 

faculdade de engenharia em particular, há muitos anos se incentivou a 

utilização de meios de ensino a distância e a disponibilização de conteúdos 

através das ferramentas que existem disponíveis. Lembro que a introdução do 

Moodle na faculdade de engenharia já tem, provavelmente, cerca de 20 anos, 

talvez. 

 

Final dos anos 2000, é. 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: É, mais ou menos. E tem havido, por parte da escola 

efetivamente, um incentivo na utilização desse tipo de ferramentas. Inclusive, 

mesmo antes do Moodle, a própria equipa na altura que desenvolvia o sistema 

de informação da faculdade, tinha desenvolvido um sistema que permitia aos 

docentes inserir conteúdos digitais nas fichas das disciplinas. Portanto, isso até 

um pouco antes da introdução do Moodle na faculdade, já estava a fazer um 

incentivo forte para que isso sucedesse. 
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Entendi. E como que o senhor se relaciona com a tecnologia em sala? É 

ok, é fácil, o senhor não usa muito? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: É assim, não sou digamos um utilizador intensivo 

desses tipos de ferramentas. Utilizo muito a disponibilização de conteúdos nas 

fichas das disciplinas, para depois os alunos terem a possibilidade de poderem 

consultar. Portanto, todo material de apoio ao estudo é disponibilizado 

digitalmente. E, durante as aulas, muitas vezes utilizo exemplos que vou 

buscar na internet, mas, digamos, num nível muito moderado. Continuo a 

privilegiar as aulas interativas presenciais. Portanto, é uma ferramenta de 

apoio, mas não muito intensa. 

 

Entendi. Aproveitando, principalmente olhando pelo aspecto das 

ferramentas como Google, Wikipédia, YouTube, Udemy, entre outras, 

como o senhor enxerga essas ferramentas por parte dos estudantes para 

pesquisar e tirar dúvidas? O senhor acredita que elas possam fomentar 

um conhecimento global raso? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Sim, sim. Esses tipos de ferramentas podem, no meu 

ponto de vista, ajudar naquilo que eu chamo de ensino entre par. Portanto, a 

possibilidade de os alunos poderem se comunicar entre si e eles próprios 

poderem ajudar-se a tirar as próprias dúvidas. É mais efetivo os próprios 

alunos aprenderem com os próprios colegas que tem níveis de dificuldade 

idênticos e, às vezes, há colegas que tem a possibilidade de ajudar os outros. 

Portanto, essas ferramentas interativas de comunicação, colaborativas 

digamos assim, sim, acho que podem ser de mais valia e importantes. 

 

Mas não são essenciais. Não podem nunca ser as principais talvez, certo? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Não, porque depois também é essencial o papel do 

docente, para que não se criem alguns vícios de raciocínios que podem não 

estar corretos e, às vezes, depois, esses raciocínios incorretos, se não forem 

devidamente “retirados” pelos docentes, podem levar a situações de 
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entendimento das matérias que podem não ser o mais correto. Portanto, e 

obviamente, deve haver uma interrogação importante do docente para se 

reencadernar e dizer-te quais são os caminhos corretos e quais são os 

caminhos que eventualmente podem não estar corretos, que, obviamente, não 

estão corretos, mas porque é necessário também apoiá-los nesse estudo.  

 

Sim. Acredito que o embasamento teórico ainda se faz extremamente 

importante, mas talvez utilizar essas ferramentas como forma de ampliar 

a visão pode agregar.  

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Sim, sim. 

 

Nós vivemos um momento que foi denominado Educação 3.0, onde o 

professor agora tem o papel mais de facilitador do que propriamente a 

fonte do saber. Ele dá mais autonomia ao estudante para buscar o 

conhecimento e aprender, tanto em conjunto com os colegas quanto 

sozinho. E muito disso se deu graças a essa tecnologia digital, a esse 

número gigantesco de informações que nós temos disponível 

gratuitamente. A partir esse ponto, queria entender um pouco a sua visão 

em relação ao atual modelo de ensino e aprendizagem. Como o senhor 

enxerga, tendo em vista que a tecnologia tem tido um papel fundamental 

nesse modelo? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Nesta forma que temos atualmente de estudo, com a 

disponibilização de diferentes fontes, eu acabo sempre sendo a pessoa que 

orienta e guia os estudantes para o caminho mais correto, no sentido de atingir 

o objetivo do estudo, no estudo das disciplinas, o objetivo principal que se 

pretende atingir no âmbito de uma determinada disciplina. O que acontece é 

que nós temos hoje em dia um amplo espectro de fontes de informação e 

muitas vezes os estudantes sentem-se perdidos. Para onde é que deverão 

dirigir seus estudos? Portanto, é preciso ajudá-los nesse sentido, de forma a 

eles identificarem qual é o caminho correto que devem seguir no seu estudo. 
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Esse é o papel que o professor pode ter, e, portanto, é importante o docente 

ser a pessoa que guia, que orienta o estudo da forma mais correta. 

 

Justamente, fazendo o papel de mediador e dando os caminhos certos a 

seguir. 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Exatamente. 

 

E em relação aos seus alunos do mestrado. Tento sempre dar esse foco, 

pois muitos professores trabalham tanto na graduação quanto na pós. Se 

o senhor pensar nesses alunos do mestrado, principalmente de 

engenharia civil, o senhor acredita que eles, para aprender e para fazer 

trabalhos, entregar, estudar, etc., apresentam algum tipo de dependência 

da tecnologia para que esse aprendizado se solidifique, de certa forma? 

 

PROFESSOR ANTÓNIO: Se tem muita dependência? Não sei. Confesso que 

não tenho muito claro que isso aconteça. Enfim, a conversa que tenho tido com 

colegas meus, todos dizem sempre uma coisa que é a seguinte: os estudantes 

são muitos pragmáticos. Procuram sempre atingir os resultados da forma que 

lhes dê menos trabalho. Mas isso é o comum da vida das pessoas. Se eu 

posso atingir um determinado objetivo fazendo menos... 

 

[Áudio perdido devido a problemas técnicos] 

 

 Resumindo a parte que foi perdida, o professor disse que não se sente 

dependente do uso da tecnologia em sala, apesar de os benefícios que ela 

pode trazer para a dinâmica das aulas. Fazer uso de vídeos ou imagens para 

ilustrar fenômenos físicos pode ser mais interessante e esclarecedor para os 

estudantes. 

 

 Em relação à qualidade da EaD perante a educação presencial, o professor 

acredita que a presencial ainda é mais relevante devido às interações e 

experimentos em sala que podem servir para discussões que podem 
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proporcionar mais reflexão sobre o conteúdo, algo que já é mais difícil de 

ocorrer pelo computador. 
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Entrevista 2: Prof. Dr. Jorge Manuel Meneses Guimarães de Almeida 

(Mestrado em Matemática) - Professor Catedrático  

 

Queria começar perguntando ao senhor se, por parte da universidade, 

recebeu ou recebe algum tipo de estímulo ou exigência para utilizar 

tecnologia em sala? 

 

PROFESSOR JORGE: Não. Apesar de não ser muito jovem, eu mexo bastante 

bem com a tecnologia digital. Durante anos fui administrador do sistema 

informático do departamento. Portanto, não tenho qualquer problema em usar a 

tecnologia digital, pelo contrário, há colegas que me vem perguntar como que 

as coisas funcionam. Agora, do ponto de vista do ensino, eu uso a tecnologia 

digital quando entendo que ela é útil. Presentemente, estou a dar aulas não no 

curso de mestrado, mas no curso de doutoramento que é aquele que tenho em 

mãos, e estou a dar as aulas através do Zoom, há milhões a fazer isso. Aliás, 

já há dois anos, tinha estado em convalescência de uma operação a um pé e 

dei as aulas, mesmo em nível de licenciatura, a partir de casa. A situação era 

um pouco diferente, porque os alunos estavam todos na mesma sala, enquanto 

que agora cada um está em sua casa. Tenho experiência desse tipo de coisas 

e não me assusta absolutamente nada fazê-lo. Agora, a nível desse curso de 

mestrado que tenho dado, eu tenho seguido um método mais tradicional de 

ensino que é a exposição da matéria, escrevendo muita coisa no quadro, 

discutindo o que vou apresentando, à medida que escrevo no quadro. Não me 

parece que o recurso a tecnologias digitais para o tipo de cursos que dou que 

pudesse ser benéfico. Eu, de facto, prefiro o método mais tradicional de ensino, 

que uso há muitos anos. Já dou aulas há 43 anos. Portanto, já tenho uma vasta 

experiência de ensino e parece-me que não vejo vantagem nenhuma em estar 

a mudar a forma como dou as aulas. Ora bem, não deixo nem por isso de 

recorrer a meios de disponibilização de informação, como por exemplo o 

Moodle. Tenho feito isso em todas as disciplinas, desde licenciatura a 

doutoramento. Disponibilizo apontamentos, slides (quando uso), folhas de 

exercícios, enunciados de exames ou testes, enfim, toda essa informação, não 

tenho problema nenhum a disponibilizá-la através do Moodle.  
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Mas isso o senhor faz por conta própria ou a universidade de certa forma 

incentiva? 

 

PROFESSOR JORGE: A universidade incentiva a fazer isso, mas há muita 

gente que não faz de tudo. Eu, desde que a plataforma me foi disponibilizada, 

pareceu-me ser útil e comecei a usá-la. Todos os anos há cursos da 

universidade sobre como usar o Moodle. E há muito tempo que não preciso de 

cursos para nada, pois sou um utilizador frequente.  

 

O senhor, imagino eu, tem o conhecimento da Khan Academy, uma 

plataforma online para ensinar questões básicas de matemática. É como 

se fosse um professor particular gratuito que fica online disponível. A 

minha pergunta vai por esse caminho. Como o senhor enxerga essas 

ferramentas, como a Khan Academy ou o YouTube com vídeos 

explicativos, ou o Wikipédia, quaisquer outras ferramentas digitais como 

forma de tirar dúvidas, isso pensando do lado do aluno. Como que o 

senhor enxerga essas ferramentas como formas de “tirar dúvidas”? 

 

PROFESSOR JORGE: Para eu próprio, quando procuro informação, enquanto 

há 20 anos atrás eu ia consultar minha biblioteca pessoal ou ia consultar a 

biblioteca da faculdade, hoje em dia o que eu faço é consultar o Google ou 

consultar a Wikipédia. Através do Google eu posso ser encaminhado para todo 

tipo de informação. Às vezes, são vídeos do YouTube, às vezes são, 

frequentemente hoje em dia são páginas do Maths Stack Exchange [o 

professor se refere à página Mathematics Stack Exchange - 

https://math.stackexchange.com], que tem frequentemente discussões muito 

interessantes sobre questões que dificilmente se encontram nos livros, e 

imagino que os alunos façam o mesmo. Eu, aliás, como disse, no primeiro 

semestre estive a dar uma cadeira de licenciatura, especificamente cálculo, 

para alunos de Ciências dos Computadores, e eu via os alunos usarem a 

tecnologia constantemente. Em aulas práticas, os alunos pegavam no 

telemóvel, tiravam uma fotografia do enunciado do exercício e viam 
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imediatamente a resolução do exercício no telemóvel. Eu nunca os proibi de 

fazer isso. É claro que isso não era para substituir a resolução do exercício, 

nem eles o faziam para esse efeito. Faziam essencialmente para verificar as 

soluções.  

 

Gostaria de puxar uma outra questão que tem sido muito discutida, 

principalmente durante a criação do meu trabalho com meu orientador. 

Olhando para essas ferramentas, seja YouTube, sejam essas páginas, 

etc., isso pode acabar fomentando um conhecimento global raso da 

disciplina? Ou seja, o aluno buscar respostas imediatistas, sem querer se 

aprofundar no assunto? 

 

PROFESSOR JORGE: É difícil saber o que é que todos os alunos fazem com 

essa informação a que tem acesso. Em nível de licenciatura, provavelmente há 

alunos com falta de maturidade que são capazes de seguir essa via facilitista. 

Em nível de mestrado e doutoramento, pelo menos com os alunos que eu 

tenho tido, não creio que isso aconteça. Os alunos estão conscientes de que o 

que procuram é uma aprendizagem que lhes permita enfrentar problemas. Não 

é uma forma de procurar atalhos para avançarem, sabendo que com esses 

atalhos não vão conseguir a formação que mais tarde lhes permitem funcionar 

num contexto profissional, seja ele qual for. Parece-me que em nível de 

licenciatura há provavelmente alunos que tenham essa falta de maturidade. 

Mas mesmo na minha experiência do semestre passado, numa cadeira de 

primeiro ano, com alunos de Ciências dos Computadores, que talvez sejam 

aqueles que tem mais facilidade para se desembrulharem com o uso de 

tecnologias, mesmo aí o que vi foi uma atitude responsável, de alguém que 

queria aprender e que recorria a essas tecnologias para ajudar a aprendizagem 

e não para substituir a aprendizagem. 

 

Entendi. Não é paliativo, e sim mais uma ferramenta.  

 

PROFESSOR JORGE: Exatamente. 
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Nós vivemos um período que muitos educadores têm denominado de 

Educação 3.0, onde o papel do professor acaba por deixar de ser o papel 

central de guia do saber, de fonte de todo o conhecimento, passando a 

ser mais um facilitador da aprendizagem. Ou seja, os alunos acabam 

tendo uma aprendizagem mais autônoma. Eles mesmos vão atrás da 

informação; eles tentam, ainda que individualmente ou em coletivo, 

montar o quebra-cabeça e aprofundar esse conhecimento deles. A partir 

do seu ponto de vista e, principalmente, com toda a sua experiência, 

como o senhor enxerga o atual modelo de ensino e aprendizagem, 

principalmente agregado à tecnologia. O senhor consegue fazer algum 

paralelo com o que há hoje e o passado, mais ou menos? 

 

PROFESSOR JORGE: Bom, de facto, hoje em dia há um acesso à informação 

muito mais fácil do que, digamos, 10 ou 20 anos atrás. Quando eu era aluno, 

se eu queria de facto encontrar a informação, eu tinha que ir procurar na 

biblioteca. Era a única maneira de conseguir a informação. Podia, 

eventualmente, tentar perguntar aos professores, mas os professores 

frequentemente eram inacessíveis. Talvez muito mais na minha geração como 

aluno do que são hoje. E havia também uma grande timidez da parte dos 

alunos de se aproximarem dos professores. Hoje em dia, pega-se um 

computador e tem-se acesso a toda a espécie de informação. Agora, essa 

informação não é fácil, apesar de ela estar disponível. Não é fácil para alguém 

que não tenha o mínimo de formação. Ser capaz de filtrar do que está 

disponível o que realmente é útil e válido. Portanto, a disponibilidade da 

informação e de muitas ferramentas não substitui, do meu ponto de vista, uma 

formação mais tradicional, em que se prepara o aluno para ter um espírito 

crítico. E para ser capaz de filtrar da informação disponível o que realmente 

está correto e o que é útil. Com uma atitude sistemática de dúvida perante 

aquilo que lhe aparece pela frente. Portanto, não creio que faça sentido 

substituir de forma radical o ensino mais tradicional por um ensino 

completamente baseado no acesso ou na procura, por parte dos alunos, da 

informação. Além do mais, porque nessa procura de informação, é preciso que 

haja um guia. É preciso que alguém mostre para onde é que se deve ir. 
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Porque, caso contrário, as alternativas são tantas, que alguém que vá fazer 

isso sem essa orientação acaba por se perder em caminhos inúteis. Portanto, 

não vejo razão, como disse, estou às portas da reforma, provavelmente a 

geração seguinte terá outra atitude, mas não vejo razão para alterar 

radicalmente aquilo que tenho feito. Há 20 anos atrás, eu começava uma 

cadeira e fazia o que bem entendia. Hoje em dia, eu começo uma cadeira e o 

programa já está predefinido. Portanto, não tenho inteira liberdade para fazer 

aquilo que quero. O programa está predefinido, os métodos de ensino, de certa 

forma, também estão predefinidos... Portanto, há uma liberdade mais restrita 

do que havia em outros tempos daquilo que eu posso fazer. Em relação a essa 

cadeira de cálculo, pra mim ficou muito claro que o ensino deveria ser 

seriamente revisto. Porque não faz sentido. hoje em dia. Particularmente para 

alunos de Ciências dos Computadores, que vão ter nas suas mãos ferramentas 

poderosíssimas para fazer todo tipo de cálculo. E quando falo aqui em cálculo, 

não estou a falar em cálculo numérico, estou a falar em cálculos simbólicos, 

portanto cálculo de integrais, cálculo de derivadas, cálculo de limites. Para tudo 

isso, há ferramentas altamente sofisticadas que permitem fazer muito mais do 

que qualquer mortal hoje em dia consegue fazer. Que sentido faz continuarmos 

a dar um ensino que é essencialmente, especialmente nesse tipo de cursos 

que tem um caráter muito técnico, estar a treinar os alunos a fazer aquilo que 

um computador faz muito melhor do que eles? Portanto, tenho essa atitude 

crítica em relação a certos cursos que parece que deveriam ser completamente 

reformulados. Mas isso é uma situação diferente. Como digo, a nível de 

mestrado, não há nada que eu veja que seja comparável a isso. 

 

Lógico. Mas ainda, mesmo na esfera do mestrado, o senhor sente que há 

algum tipo de preocupação com a forma de conscientizar o uso mais 

reflexivo da internet. Ou seja, saber o que você está usando e para o que 

está usando e saber diferenciar que a internet é simplesmente uma outra 

ferramenta para auxiliar. O senhor consegue interpretar ou observar que 

seus alunos têm esse discernimento de que a internet é só mais um viés, 

e não é tudo? 
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PROFESSOR JORGE: Eu não sei muito bem o que responder a isso dizendo 

mais do que já disse. Portanto, parece-me que, a nível de mestrado, pelo 

menos os alunos que tenho tido nos últimos anos, são já pessoas 

suficientemente maduras para saberem como lidar com a internet. Não me 

parece que precisam, de minha parte, de grande orientação para esse efeito. 

Mesmo a nível de alunos de licenciatura, como disse, ou melhor, posso talvez 

acrescentar, nós em curso de mestrado temos tipicamente muito poucos 

alunos. Eu tive no primeiro semestre só 4 ou 5 alunos. Nesse momento, no 

curso de doutoramento tenho 3 alunos.  

 

Três? 

 

PROFESSOR JORGE: Três. É que de todas as disciplinas, nós no segundo 

semestre só temos disciplina a opção nesse programa de doutoramento. É o 

número máximo de alunos que as disciplinas têm. Há disciplinas que tem ainda 

menos do que três alunos. Enquanto que no primeiro semestre eu tinha 200 

alunos. Portanto, é claro que num curso com 3 alunos eu posso ter um 

conhecimento muito mais próximo dos alunos. Eu posso perceber muito melhor 

o que cada aluno é ou não capaz de fazer. Num curso com 200 alunos, há 

alguns alunos que eu nunca cheguei a ver. Portanto, parece-me que, como 

digo, no tipo de curso de mestrado que nós temos, não há propriamente falta 

de maturidade que exija, da parte do docente, uma orientação especial, em 

particular, sobre como usar as ferramentas disponíveis na internet. 

 

Perfeito. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva, 

mas muito mais de sensibilidade da sua parte e tentar entender se o 

senhor consegue imaginar ou perceber se seus alunos de mestrado 

sentem ou mostram algum tipo ou nível de dependência de recursos 

tecnológicos para solidificar o aprendizado. Ou seja, além das aulas e do 

material didático, dos livros da biblioteca e etc., o senhor acredita que 

eles basicamente dependem de outros recursos tecnológicos, ou seja, 

internet, celular, computador, calculadora científicas e etc., porque 
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somente as aulas e os livros não bastam para eles? O senhor consegue 

ter essa ideia? 

 

PROFESSOR JORGE: Não tenho qualquer percepção nesse sentido. É 

possível que esteja enganado. Repare que o conhecimento que nós temos dos 

alunos é aquilo que é possível e que é, de certa forma, o que ocorre nas aulas 

e aquilo que é solicitado pelos próprios alunos que me procuram fora das 

aulas. Quando os alunos não me procuram fora das aulas ou quando os alunos 

são demasiado tímidos para se manifestarem durante as aulas, o meu 

conhecimento dos alunos acaba por ser aquilo que eles escrevem nas provas 

de avaliação. Não é por essa via que eu vou ficar a saber como é que o aluno 

usa a internet, não é.  

 

Mas eles chegam a pedir algum recurso? “Ah, o senhor poderia fazer um 

slide, fazer uma apresentação?” 

 

PROFESSOR JORGE: Não. Acho que a nível de ensino nunca tive qualquer 

solicitação nesse sentido. Mas parece-me que a minha percepção, que às 

vezes pode estar errada, é que os alunos se viram muito bem com as 

ferramentas disponíveis. E não vejo porquê. Repare, eu que já sou um velhote, 

não tenho problema nenhum com a utilização das ferramentas. Eu não tive 

nenhuma aprendizagem, ninguém me ensinou a usar as ferramentas. A maior 

parte dos jovens foram ensinados a usar as ferramentas. Portanto, não parece 

que seja um problema. Pelo menos nunca ninguém manifestou que fosse um 

problema. Ainda hoje, a nível do curso de doutoramento, eu próprio fiz alguma 

programação, escrevi um programa que permite fazer certos tipos de cálculos 

que são úteis no âmbito da disciplina que estou a dar. E hoje, nas aulas, eu 

introduzi a utilização desse programa para que os alunos também possam 

recorrer a essa ferramenta se o desejarem. Portanto, eu não tenho qualquer 

preconceito em relação à utilização dos computadores. Acho que devem ser 

usados na medida em que forem úteis.  
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Justamente. Até porque tem pessoas que usam até além do necessário, e 

isso acaba desvirtuando muitas vezes o próprio uso. E agora, tentando 

fazer o outro lado. Ou seja, uma autorreflexão. Eu já imagino qual será a 

resposta, mas de qualquer jeito é necessário perguntar. O senhor se 

sente dependente da tecnologia para lecionar? E como o senhor imagina 

que seria a experiência se hoje não fosse possível usar nenhuma 

ferramenta tecnológica, por alguma razão. O objetivo das aulas seria 

alcançado da mesma forma? 

 

PROFESSOR JORGE: Não. Não sei se essa era a resposta que esperava, 

mas a resposta é não. De facto, as aulas seriam profundamente prejudicadas 

se eu não tivesse acesso à internet. Profundamente prejudicadas, porque eu 

consigo hoje em dia ser muito mais eficiente e ambicioso naquilo que ensino, 

por ter um acesso muito mais fácil à informação do que tinha 20 anos atrás. 

Sem dúvida absolutamente nenhuma. Em particular, o curso de doutoramento 

que estou a dar nesse momento, eu jamais conseguiria fazer tão profundo se 

não tivesse acesso à internet. Aliás, eu não sei como é que conseguiria 

preparar as aulas neste momento se não fosse a internet. Porque eu não estou 

na faculdade, não posso ir à biblioteca, a biblioteca está fechada, muitos dos 

meus livros estão no meu gabinete. Eu não conseguiria praticamente fazer 

nada hoje em dia, a preparar as aulas, se não fosse a internet. 

 

Mas assim, quando me refiro ao “hoje em dia”, não estou nem a falar do 

período de quarentena, e sim a forma de lecionar… 

 

PROFESSOR JORGE: Não, mas, enfim, agora, nesse momento, com essa 

situação, estou ainda mais dependente da internet. Mas, sem dúvidas que o 

acesso à informação e a rede tem contribuído significativamente para 

conseguir aprofundar aquilo que ensino. Do meu ponto de vista, com grandes 

benefícios para a formação dos alunos. 

 

Justamente. Porque nós vemos hoje que, principalmente no contato que 

tive com professores mais jovens, que estão ingressando agora no 
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mercado, eu já ouvi vários relatos de pessoas que não sabem o que 

fariam se não fosse a internet. E às vezes é interessante fazer uma 

autorreflexão. E se eu não tivesse o computador, um slide em sala, um 

telemóvel, será que o meu objetivo seria alcançado? Porque, ainda assim, 

o professor ainda tem uma função a zelar, uma mensagem para passar. A 

ferramenta está ali para ser uma ajuda, mas ela não pode ser o único 

recurso, ela é mais um suporte. Enfim, era isso. De toda maneira, 

agradeço imensamente pela sua ajuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Entrevista 3: Prof. Dr. Carlos Gonçalves (Mestrado em Educação e Formação 

de Adultos) - Professor Auxiliar 

 

Os professores mais jovens, diferentemente de boa parte dos mais 

experientes, já se encontram mais envolvidos com a tecnologia no seu 

cotidiano. Na sua trajetória profissional, o senhor já recebeu algum tipo 

de estímulo ou exigência por parte da universidade para fazer uso de 

aparelhagem eletrônica em suas aulas? E qual a sua relação com a 

tecnologia? 

 

PROFESSOR CARLOS: Obviamente, que sou constantemente desafiado pela 

FPCE (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e a UP (Universidade 

do Porto) a utilizar as novas tecnologias. Tudo acontece na plataforma do 

Sigarra (Ficha da UC [Unidade Curricular]; sumários, avaliações, e-mails 

dinâmicos, CV…), mesmo que algumas ferramentas não sejam nada 

favoráveis ao utilizador comum. Temos mesmo de ser especialistas na 

utilização da plataforma com o risco de sermos penalizados, por exemplo, na 

nossa avaliação de desempenho. Obviamente que tento utilizar, o computador 

nas aulas para a projeção de vídeos, PPs que sejam orientadores dos 

estudantes nos conteúdos das aulas desenvolvidas face a face…Neste tempo 

conturbado da pandemia COVID-19, que por precaução e emergência levou ao 

encerramento da FPCE e à suspensão das aulas face a face, temos sido 

constantemente desafiados pela UP a dar aulas, através de Skype, Whatsapp 

ou qualquer outra modalidade à distância... Claro, eu vou resistindo, pelas 

minhas limitações na utilização destas ferramentas digitalizadas, mas 

sobretudo pela minha opção preferencial das aulas  face a face. 

Reconheço, mesmo sendo inevitavelmente utilizador das novas tecnologias, 

como professor “sexagenário”, sou resistente, contido e seletivo, na utilização 

destas ferramentas na minha missão de docente, porque valorizo e priorizo o 

face a face como docente. 

 

Como o professor vê o uso de ferramentas digitais como Google, 

Wikipédia, YouTube, entre outros, por parte dos seus estudantes para 
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pesquisar e “tirar dúvidas"? E o professor acredita que estas ferramentas 

fomentam um conhecimento global raso devido às respostas 

imediatistas?  

 

PROFESSOR CARLOS: Obviamente que não inviabilizo, mas respeito, que os 

meus estudantes, geração das redes digitais, utilizem estas ferramentas, desde 

que sejam um suporte seguro para a sua pesquisa. Acredito que estas 

ferramentas possam ser um recurso importante desde que sejam utilizadas 

adequadamente e não sejam fontes de dispersão, mas que os leve a 

momentos de paragem, distanciamento e reflexão crítica da informação 

recolhida, transformando-a e dando-lhe um cunho pessoal, sem realizarem 

plágios.  

 

Com o advento da Educação 3.0*, o papel do professor deixou de ser 

central para tornar-se um facilitador da aprendizagem. Muito disso deu-se 

graças ao auxílio da tecnologia digital. Sendo assim, como o professor 

enxerga o papel do atual modelo de ensino aprendizagem que tem a 

tecnologia como ferramenta fundamental? 

 

PROFESSOR CARLOS: Obviamente que me revejo aos pressupostos 

subjacentes ao advento da educação 3.0, de que o papel do professor, mais 

que um instrutor, transmissor de informação, iluminado e detentor do saber, 

deve ser um facilitador dos processos de ensino aprendizagem num processo 

de co-construção interativa, numa relação segura e desafiante professor/aluno.  

Face a estes pressupostos penso que a utilização das novas tecnologias 

poderão ser apenas um meio para se estabelecer uma relação de proximidade 

intergeracionais e facilitar os processos de ensino aprendizagem, através de 

relações construídas no face a face, professor/aluno.  

Por isso, sou crítico em relação ao processo ensino aprendizagem sustentadas 

exclusivamente pelas ferramentas das novas tecnologias. Estas devem ser 

apenas um meio para promover relações sustentadas no face a face 

professor/aluno, assumindo-se o professor como o facilitador do processo de 

ensino aprendizagem em que o aluno tem um papel ativo e participativo para 
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se apropriar dos saberes discutidos, atribuindo-lhes significados pessoais e 

sociais. 

 

O professor acha que seus estudantes mostram um certo nível de 

dependência em relação aos recursos tecnológicos para aprender? Por 

quê? 

 

PROFESSOR CARLOS: Esta geração de estudantes do século XXI, sem 

generalizar, sobretudo os estudantes desta segunda década, são mais 

dependentes das novas tecnologias e dificilmente se conseguem libertar desta 

dependência, correndo riscos de se enredarem, evitando construir relações 

comprometidas. Incomoda-me ver famílias, grupos de amigos, que em espaços 

de convivência, dão mais relevância ao telemóvel do que as relações e à 

partilha de experiências reais das suas vidas em comum. Também me 

incomoda ver os meus estudantes, durante as aulas, em pequeno grupo e com 

metodologias interativas, não consigam desligar-se do computador e do 

telemóvel.  

 

Por outro lado, o professor sente-se dependente do uso da tecnologia 

para lecionar? Como seria a experiência de lecionar sem utilizar qualquer 

ferramenta digital (e-mails, slides, vídeos, etc.)? 

 

PROFESSOR CARLOS: Não me sinto dependente na minha missão de 

Professor à utilização das novas tecnologias. Desde 1981 que leciono, quando 

nesta época histórica ainda não existiam esta revolução tecnológica. Mesmo na 

FPCEUP, apenas a partir do início do século XXI, é que se começaram a 

instalar os computadores e os projetores vídeos nas salas de aulas. Até então, 

os “nossos PPs” de suporte para os estudantes acompanharem as nossas 

aulas eram os projetores de acetatos! Contudo, as aprendizagens eram bem-

sucedidas. Inclusive, experienciava que os estudantes dos “belos anos 80 e 

90”, não digitais, eram mais atentos no contexto da sala de aula, mais 

reflexivos e menos dispersos, valorizando a leitura dos textos que lhes eram 
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sugeridos pelos docentes para aprofundarem os saberes transmitidos no 

contexto da sala aula.  

Portanto, lidaria perfeitamente na minha missão de professor, caso não tivesse 

estas ferramentas digitais. Por exemplo, recentemente, confrontei-me com a 

avaria do computador da sala onde estava a dar aulas e não deixei de lecionar 

as 4 horas de aulas pelo facto de o computador não funcionar.  

No que me diz respeito, estas ferramentas digitais são mais um recurso para 

responder e envolver esta nova geração do digital, de que um recurso 

imprescindível para o processo de ensino/aprendizagem.  

 

Qual a sua opinião sobre a EaD e se o senhor acredita que com a 

tecnologia digital as aulas dadas à distância possuem a mesma qualidade 

que as presenciais? 

 

PROFESSOR CARLOS: As aulas à distância, mediatizadas, é um recurso 

possível, em situações de impossibilidade de aulas presenciais. Obviamente 

que não têm as mesmas potencialidades de interação das aulas no face a face, 

porque existem dimensões do não-verbal, na discussão dos diferentes pontos 

interpares e com o facilitador /docente que as tecnologias mediatizadas não 

proporcionam. 
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Entrevista 4: Profa. Dra. Mariana Sottomayor (Mestrado em Biologia Celular e 

Molecular) - Professora Auxiliar 

 

A nossa ideia inicial desse projeto é justamente analisar partindo de um 

pressuposto de que os professores mais jovens normalmente já têm mais 

hábito de usar a tecnologia do dia a dia, algo quase que natural. A 

senhora, como professora, já recebeu ou recebe algum tipo de estímulo 

ou exigência da parte da universidade para utilizar a tecnologia em sala? 

 

PROFESSORA MARIANA: Não. Nós não recebemos da universidade nenhum 

incentivo. Assim, são-nos dadas oportunidades de formação. Portanto, a 

reitoria tem o serviço das tecnologias educativas que tem bastante iniciativas e 

fóruns, webinars e cursos. É uma coisa que se tem intensificado recentemente. 

Mas é algo que é anunciado. Não houve nunca pressões para usar, nem 

influência para que as pessoas usassem isso ou aquilo. As pessoas aderem ou 

não, interessam-se ou não, de acordo com sua opção pessoal. Eu não sei 

também, quando falas em tecnologias, ao que é que te referes? 

 

Tem a tecnologia digital, que são as páginas, o YouTube, o Facebook, e 

páginas de pesquisa, blogs, etc. Mas também me refiro a aparelhagem 

eletrônica, seja ela computador, smartphone, retroprojetor, etc. 

 

PROFESSORA MARIANA: Aquilo que eu faço nas aulas é o standard que toda 

a gente faz, que é a utilização das projeções de PowerPoint. Isso, no fundo, é a 

base também das minhas aulas e é a base da maior parte dos docentes. 

Depois, no mestrado, eles são muito incentivados a fazer pesquisas, portanto a 

utilizar os motores de busca. Eu mostro sempre quais são os principais 

motores de busca de bibliografia, por exemplo, e por vezes também há, 

dependendo da cadeira que eu tenho dado, há ferramentas que utilizamos 

online e eu também tenho trabalhado às vezes com eles. Na nossa 

investigação, utilizamos determinadas ferramentas na parte molecular, sites e 

ferramentas, que também por vezes utilizo nas aulas de mestrado. Aquilo que 

introduzi, no ano passado, pela primeira vez, foram aulas pré-gravadas. Ou 
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seja, conteúdo utilizando uma tecnologia que também está disponível no 

Moodle, pela Universidade do Porto, e para a qual há formações. Portanto, eu 

por acaso não fiz nenhuma formação. Pedi uma reunião e pedi que me dessem 

apoio e pronto. Deram uma hora de formação e depois fui tirando as dúvidas 

por e-mail. Essas aulas pré-gravadas foram gravadas usando um programa 

chamado Panopto. Eu queria dar mais conteúdos do que aqueles que eu achei 

que ia ter tempo para dar em sala de aula. Também gosto de trabalhar nas 

aulas com eles abordagens experimentais. Ou seja, eu gosto de discutir com 

eles como é que se tenta responder a uma pergunta biológica na área da 

cadeira que dou. Por exemplo, nós queremos investigar como se dá a síntese 

de um determinado composto. Quais são as perguntas que nos desafiam? 

Como é que elas são estudadas? Eu faço essas aulas de discussão com eles, 

em que vou puxando-os e vou construindo o conhecimento e as abordagens 

com base também em coisas que eu quero que eles tenham lido antes. Ou que 

tenham preparado antes. Portanto, isso demora bastante tempo. Mas eu 

também não quero deixar de dar certos conteúdos que são importantes. Como 

eu estava a preparar essas aulas no Panopto para um projeto que nós 

submetemos a uma investigação pedagógica para uma cadeira do primeiro 

ano. Como eu estava a trabalhar naquela ferramenta, estava a dar aquelas 

aulas, resolvi aproveitar e experimentar e utilizar aqui. E gravei uma aula sobre 

alcaloides, um grupo de compostos conhecidos pelas plantas, que é uma aula 

que eu costumo dar sempre. O Panopto, não sei se conheces, mas tem o 

projeto PowerPoint e tem o docente, e eu gravei aquela aula. E apresentei na 

primeira aula, porque já queria começar a trabalhar com eles, mandei um e-

mail, era uma cadeira com poucas alunas, só raparigas, mandei e pedi para 

elas verem a aula antes da nossa primeira aula. E eu fiquei muito surpreendida, 

porque toda a gente viu a aula. Era uma aula pequena de meia-hora, e quando 

cheguei e perguntei quem viu o vídeo, todos tinham visto o vídeo e estavam 

todas muito contentes. E eu acho que interagiram comigo de uma forma muito 

mais direta e à vontade do que era normal. Ou seja, eu acho que o fato delas 

me verem no vídeo desencadeou uma empatia para comigo que fez com que 

aquela barreira inicial que existe sempre um bocado na relação entre o docente 

e os alunos, que eu normalmente tento sempre aliviar e quebrar rapidamente, 



 

103 

 

mas que normalmente alguns estão muito defensivos ou habituados a 

professores um bocado distantes, fosse quebrada. Eu achei que estavam muito 

mais à vontade e comunicativas pelo fato de terem visto o vídeo. Portanto, eu 

fiz esse e acho que ainda fiz mais uma aula durante esse módulo, é um módulo 

do mestrado pequeno, eram só três vezes, uma semana. Mas eu acho que 

correu muito bem. Acho que se estabeleceu uma interação muito boa com os 

alunos e eu acho que foi porque gostaram imenso no vídeo. Diziam “foi ótimo, 

professora, porque quando não percebíamos, podíamos andar para trás e para 

frente, voltar o vídeo, etc.” e eu fiz perguntas sobre o conteúdo do vídeo e elas 

responderam todas as perguntas que eu fiz. Coisa que não acontece numa 

aula presencial. Quando a gente chega a aula seguinte e pergunta coisas da 

aula anterior, já não há nada. 

 

Fantástico. É fantástico. 

 

PROFESSORA MARIANA: Eu fiquei muito bem impressionada. Agora, não tive 

a oportunidade de continuar a utilizar isso no mestrado. Utilizei um pouco no 

primeiro ciclo, no primeiro ano de licenciatura, e também tive essa sensação de 

que os alunos criaram muito mais empatia comigo e muito mais à vontade 

comigo. E eles gostavam muito e pediam muito, e muitos viam os vídeos, não 

todos. Mas nesse aspecto, os alunos do mestrado são alunos já muito mais 

proativos e acho que eles aproveitam mais o vídeo. Mas eles também gostam. 

Agora, por exemplo, estamos nessa situação, continuo a dar aulas no primeiro 

ano e estou a gravar as minhas aulas todas em Panopto, e já estou a dar aulas 

em si também, mas mais para discussão com eles dos conteúdos. Ou seja, eu 

faço a gravação das aulas em Panopto e eles gostam muito daquele regime. 

Gostam muito de trabalhar ali. E é isso a minha experiência e as tecnologias 

que eu uso são essas. Se não, normalmente são aulas de PowerPoint, mas eu 

tento sempre que haja muito interação, lanço sempre muitas perguntas aos 

alunos. E no mestrado também utilizamos e temos momentos em que fazemos 

pesquisa na internet para eles verem e se habituarem.  
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Então a senhora diria que seu conhecimento de tecnologia é um 

conhecimento razoável ou avançado? 

 

PROFESSORA MARIANA: Eu não chamaria avançado. Ok? Assim, é um 

pouco acima de média dos meus colegas, eu diria. E também usam de formas 

diferentes, usam mais ou menos. Mas acho que está um pouco acima da 

média dos colegas. Não diria avançado, de todo. Acho que há muito mais 

coisas nesse momento que se poderão utilizar e aproveitar. O nosso problema 

é que nós não temos tempo para experimentar as coisas e para testar. Eu, por 

exemplo, nesse momento, tenho estado a experimentar e testar isso porque eu 

este ano já decidi que ia suspender a minha investigação e, portanto, ia me 

dedicar mais às aulas. Porque o que fazem, as pessoas nas aulas fazem o que 

cabe porque o que conta mais para a evolução na carreira é a parte da 

investigação. Portanto, mesmo aquelas pessoas que gostam das aulas e até 

gostariam de investir nas aulas, não tem tempo para isso. Fazem o melhor que 

podem, mas muitas vezes é um serviço mínimo porque não há tempo. 

 

Verdade. Puxando justamente desse ponto que a senhora mencionou, da 

gravação de aulas, eu queria tentar entender um pouco a sua visão em 

relação ao uso dessas ferramentas, como o YouTube, o Twitter, 

Instagram, Wikipédia. Como a senhora enxerga esse tipo de ferramenta 

no momento que o aluno faz uso dessas ferramentas para pesquisar e 

tirar dúvidas? Queria saber se a senhora acha que esse tipo de 

ferramenta fomenta um tipo de conhecimento global raso e respostas 

mais imediatistas, sem que o aluno se interesse por se aprofundar muito 

no assunto. 

 

PROFESSORA MARIANA: Para o mestrado, eu acho que, dessas ferramentas 

que referistes, a Wikipédia pode ser útil, na minha área. Há muitos assuntos 

que estão muito bem tratados e tratados de forma profunda na Wikipédia. 

Depois, há muitos sites que são do ensino mais a nível secundário que os 

alunos também consultam, que já abordam alguns temas e a informação 

muitas vezes não é consistente e não é muito científica. E eles têm uma certa 
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tendência para ir para o facilitismo. Mas no mestrado, normalmente aquilo que 

nós fazemos é que já os introduzimos muito e estimulamos muito a pesquisa 

mesmo do Google Scholar, do Scopus, do WeatherScience, da PdaNet, e, 

portanto, de irem mesmo realmente à bibliografia científica, com revisão. 

Embora também os aconselho sempre muito ir aos livros. A internet tem, por 

exemplo, o MCBI, tem muitos livros na nossa área que estão disponíveis. Não 

são as edições mais recentes, mas são as edições ainda muito válidas para se 

investigar os assuntos que nós ainda queremos perceber a informação 

relativamente geral. Portanto, eu também dou normalmente essa indicação. 

Agora, a Wikipédia neste momento de fato é uma ferramenta extraordinária 

também. Na nossa área é muito boa. Agora, Facebook, Twitter e outras coisas, 

não. Depois, os sites das universidades, também aconselho e relatórios de 

investigação. Podem fazer a pesquisa no Google, mas tem de ser seletivos 

relativamente aos sites que utilizam. Mas neste momento, quando a pessoa faz 

uma investigação, faz uma pesquisa no Google com termos que são 

relativamente científicos, as primeiras coisas que aparecem são a Wikipédia e 

sites também já de grande qualidade. Há o ScienceDirect, há toda uma série 

de sites de ciência realmente com muita qualidade já que já existem e que são 

normalmente os primeiros sítios que aparecem quando se faz uma pesquisa no 

Google. Portanto, a pesquisa no Google é uma coisa que eles fazem e que eu 

fomento também, porque eu também faço. Só tenho que selecionar quais são 

os sites que realmente utilizo para informação. 

 

Mas aí a senhora acredita que há uma certa preocupação, não só por 

parte da senhora, mas também por parte da universidade, no uso mais 

reflexivo, conforme a senhora falou, de uma forma mais consciente? Ou 

seja, não é só uma consulta e sim para aprofundar e complementar o que 

se vê? 

 

PROF. MARIANA: Sim, eu acho que, por parte da universidade, mas não há 

orientações precisas, há uma certa filosofia que se diz, que se sente e que se 

respira. De vez em quando, aparece em alguma mensagem geral, alguma 

indicação ou alguma orientação. Mas, como sempre, o ensino universitário é 
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muito à discrição do docente. É demasiado e muitas vezes discricionário 

porque depende muito dos docentes. E, portanto, devia haver mais 

enquadramento dos docentes, na minha opinião. E começa a haver mais. Esse 

último ano, na Faculdade de Ciências, por exemplo, pela primeira vez, este ano 

já é a segunda vez que fomentou um simpósio, um encontro de inovação 

pedagógica, a reitoria está a ter cada vez mais atividades de formação e 

partilha pedagógica, por exemplo, tem tido umas oficinas de partilha 

pedagógica muito úteis. Há uma participação significativa nessas oficinas no 

sentido em que elas normalmente enchem, só que, em todo caso, é pouco 

significativa para a massa de docentes que existe na universidade. Acho que 

um bocado devido às constrições de tempo. Agora, esta situação vai, se calhar, 

vai aumentar muito o interesse e a utilização, por parte dos docentes, das 

ferramentas digitais. E isso vai ser muito bom. 

 

Sim. Agora queria fazer uma pergunta, saindo do âmbito da universidade, 

da filosofia e da visão da universidade, para uma visão pessoal da 

professora e principalmente em relação ao que nós, na área de educação 

chamamos de Educação 3.0, que é o atual momento em que se vive. Isto 

é, onde o papel do professor deixou de ser central e ele se tornou um 

facilitador da aprendizagem. Ele não é mais o centro do saber, ele 

simplesmente dá os caminhos e o estudo se torna mais autônomo. Ele 

fala “Está aqui a bola, agora você sabe o que tem que fazer. Corre atrás, e 

qualquer coisa estou aqui”. É mais ou menos assim que enxergamos. 

Partindo desse ponto de vista, queria entender a opinião da professora 

em relação a esse atual papel do professor dentro do processo de ensino 

e aprendizagem. Não sei se a senhora já refletiu sobre como hoje, com o 

uso das ferramentas digitais, estando cercada delas, como se enxerga 

como professora, com alunos que tem um jeito de aprender bem 

diferente? 

 

PROF. MARIANA: Acho isso um desafio ótimo. Na verdade, eu sempre vi o 

professor como um facilitador. Porque, na verdade, nós achamos sempre que 

somos o centro, mas não somos centro nenhum. Os alunos que aprendem 
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enquanto estudam, não é quando estão nas aulas, na maior parte das vezes. 

Portanto, acho que este modelo vai ser muito mais eficaz, pode ser mais eficaz 

e mais compensador também para os alunos, e até para nós. Ainda não é 

muito claro. Acho que isto é o futuro e é o que vai acontecer. As pessoas vão 

passar a aprender cada vez mais pela internet. Estou absolutamente certa que 

esse é o futuro e que vai ser bom porque as pessoas vão poder escolher bons 

professores, boas universidades e os melhores veículos de ensino e 

aprendizagem. Dependendo das pessoas, há alunos que se calhar precisam 

um bocado da questão da presença, também. E, por isso, pode depender um 

pouco dos alunos também. Mas acho que eles estão habituados, hoje em dia, a 

esse contato e esta comunicação através dos meios digitais. Os meus colegas 

que acham que nada substitui a presença. A minha experiência atual é que, na 

verdade, eu chego muito mais aos alunos através do vídeo do que estando 

presentes em sala de aula. Na sala de aula, o aluno está no fundo da sala e eu 

sou um pigmeu a falar para trinta pessoas. A relação direta é nula. Quando os 

alunos me veem em um vídeo, a relação é de um para um. Eles estão a olhar 

pra mim e eu estou aparentemente a olhar para eles. E é a mesma coisa que 

um Youtuber, que ainda por cima é um tipo de relacionamento do tipo quando a 

gente vê uma série, uma novela, nós começamos a ganhar uma empatia e uma 

ligação enorme aos personagens. E eles nem falam conosco. É só por vê-los. 

É como a interação com os Youtubers. Eu tenho uma filha de 15 anos que 

segue muitos Youtubers brasileiros, por sinal, e eu também vou seguindo um 

pouco com ela de vez em quando. E acho que é uma forma de cultura e 

transmissão da informação muitíssimo válido. Claro que a gente já sabe que há 

Youtubers que dizem muitos disparates, mas há outros que dizem coisas 

importantíssimas. E eu acho que minha filha é uma rapariga muito mais 

informada que os colegas porque vê muito mais Youtubers do mundo inteiro, 

não vê só os portugueses, vê os do Brasil, espanhóis, americanos. E eu acho 

que ela tem uma visão e um enriquecimento extraordinário que na minha altura 

era absolutamente impossível. E que eu acho que é, na verdade, uma forma de 

aprendizagem também, de enriquecimento cultural e muitíssimo importante. E 

o que eu acho é que realmente pode haver uma relação muito grande com as 

pessoas através do vídeo. E isso pode ser só com vídeos gravados para toda a 
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gente, acho que depois será também relevante para esses momentos como 

estamos a ter aqui, de interação mais direta através de vídeo. Pronto, qual era 

o resto da pergunta? 

 

Era justamente isso. Sobre a mudança do papel do professor em meio a 

tanta tecnologia e como isso se deu. 

 

PROF. MARIANA: Eu acho que nós devemos mudar para esse registro. 

Devemos começar a otimizar aquilo que são as nossas melhores qualidades 

em termos de ensino, gravando-as, filmando-as, e construindo ferramentas 

digitais com a nossa passagem de conhecimento. Agora, não é feito uma 

“múmia paralítica” a falar para um vídeo. Quando fui ter a formação do 

Panopto, os formadores de tecnologias educativas gostavam de dizer “ah, 

vamos mostrar aqui esse vídeo que fizemos e etc.” e eu fiquei horripilada, 

porque o primeiro vídeo que eles mostraram eram duas professoras que 

pareciam, assim, diretas. Falavam em um ritmo que ao fim de dois segundos já 

não queria ouvir mais o que elas estavam a dizer. E isso é que nós ainda não 

sabemos fazer. Eu tento fazer de forma mais à vontade, vejo os vídeos da 

minha filha, dos Youtubers. Quando apresentei os meus primeiros vídeos, eles 

disseram “Ah, professora, os seus vídeos estão ótimos. A professora tem 

imenso jeito. Estão ótimos, muitos parabéns.” E depois disseram “Devia ter o 

fundo todo liso, assim sem nada, tudo de uma cor.” Eu até faço isso agora. 

Ponho um lençol pendurado e vou mudando de cores. Mas a verdade é que 

alguns Youtubers realmente tem o fundo todo branco, mas outros estão a fazer 

na sala deles e eles são ótimos comunicadores. E não parece que...até ajuda a 

criar a tal empatia ter um ambiente a volta, possivelmente. Acho que os nossos 

formadores ainda estão no registro muito clássico de aula, de só ver aquela 

pessoa e tal. Eu também ainda sou um bocado clássica, eu acho. Mas gostava 

de ter a oportunidade de passar a um registro de comunicação mais diferente, 

mas há de vir. Mas, dependendo dos assuntos, vou falando de uma forma mais 

natural. 
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É, romper com as tradições da academia é um pouco difícil. Tende-se 

àquela forma clássica. 

 

PROF. MARIANA: Acima de tudo, meus colegas estão todos convencidos de 

que para os alunos aprenderem é essencial estarem enfiados dentro de uma 

sala de aula a ouvi-los falar e que as aulas deles são essenciais para eles 

aprenderem. E isso eu acho que não é. Eles aprendem depois, quando estão a 

estudar, não na sala de aula. A sala de aula pode ser um complemento bom. 

Depende dos alunos também. Mas a maior parte entra a 100 e sai a 200, não 

é. E ainda por cima que as nossas memórias hoje em dia são memórias muito 

mais visuais. E eu vejo que, os meus alunos quando pergunto na aula seguinte 

já não se lembram de nada que eu dei na aula anterior. Só quando estudarem 

é que fixam bem alguma coisa. Só que eu acho que é bom o sistema que nós 

estamos a tentar nessa cadeira de mestrado, que é realmente eles verem o 

vídeo antes, se o virem, pois há mecanismos que podemos usar para forçá-los 

a ver o vídeo, depois chegam a aula e em aula vamos discutir o que estava no 

vídeo e vamos aplicar aquele conhecimento em situações concretas. Com isso, 

já estamos a passar uma segunda vez a informação e trabalhar com ela. Por 

exemplo, algo que é muito útil e usaria neste momento, é que, dependendo de 

certos assuntos, eu achei que é muito útil usar um questionário. Perguntas de 

escolhas múltipla, ou uma pergunta do tipo de resposta sim ou não, podem ser 

perguntas muito simples para introduzir os assuntos. Para obrigar os alunos a 

refletir sobre o que sabem e o que pensam sobre aquele assunto. Porque 

quando nós perguntamos só, a maior parte deles não pensa ou recusa-se a 

pensar. Agora, se nós colocamos lá uma pergunta e dizemos para irem a uma 

aplicação que é a Sócrates, no telemóvel, irem a uma pergunta e responderem, 

eles pensam, porque aquilo é enorme. Depois eu digo, “falem uns com os 

outros e discutam sobre o assunto. E agora voltem a responder.” E isto é um 

click do cérebro deles para o assunto, que a seguir aquilo, eles recordam da 

aula de forma completamente diferente. Eles ficam interessados, eles pensam 

e refletem sobre aquilo que estamos a fazer. Eu não sei se é também por 

usarem os dedos e o telemóvel, eu achei esse sistema fantástico. Só 

experimentei em duas aulas ainda, mas aquilo os tornou ativos em aula. 
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Quando eles estão ali, só a ouvir, sem estarem ativos e a processar 

verdadeiramente o que estamos a falar, a pensar e a fazer perguntas sobre 

aquilo que não percebem ou aquilo que não faz sentido. Enquanto eles não 

tiverem esse registro, a aula não serve de nada. Entra e sai. E para 

desencadear esse registro, eu aceito de fato utilizar uma aplicação e um 

telemóvel para eles responderem a perguntas muito simples, mas saírem da 

aula a discutir o que nós demos na aula. Por acaso foi uma aula que cá estava 

uma colega brasileira que estava na aula por questões de pedagogia e foi 

assistir à aula. E comentou que lá atrás estavam a falar, mas estavam a falar 

sobre assuntos da aula. Por causa da pergunta, e uma pergunta que era 

supersimples. Às vezes não é preciso muito, mas é preciso escolher o assunto. 

Era sobre divisão celular, e a divisão celular tem muitas implicações, em nível 

de desenvolvimento de cancro, por exemplo. Aquilo ativou os neurônios para 

aquele assunto e eu acho que isso é outra coisa que eu também já percebi 

hoje em dia, porque minha filha tem dislexia e, portanto, no fundo vou me 

interessando e acabei por encontrar muita coisa daquilo que há hoje em dia 

sobre a inovação pedagógica e eu acho que o mundo está a começar uma 

revolução pedagógica, penso eu. E até da educação. E uma das coisas que é 

muito importante é compreendermos de fato como nosso cérebro funciona e 

adaptar as formas e estratégias de ensino a forma como o cérebro funciona. E 

esses mecanismos são importantíssimos. 

 

É exatamente. E ainda nessa vertente do que a senhora tem falado 

também, de postar o vídeo, é uma prévia do que vem por aí e já acaba 

tendo uma relação de proximidade, porque o vídeo é um para um. É a 

nova linguagem. Ainda nessa vertente, de educação a distância, com o 

início da aula sendo gravado a distância, e aproveitando esse período de 

quarentena, que muitos cursos continuam nesse formato a distância, 

queria sabe a opinião da professora em relação a educação a distância, 

como a senhora vê e se acredita que as aulas mesmo sendo online 

conseguem ter a mesma qualidade de uma aula presencial. 
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PROF. MARIANA: Eu acho que sim. Eu tenho já dado algumas aulas online, 

aquilo que agora chamam de aulas síncronas, e acho que funcionou muito 

bem. Os alunos participaram sempre que lhes eram dadas oportunidades. Eu 

não tive muito feedback ainda deles. E tenho as aulas gravadas pelo Panopto, 

que era uma coisa que já se fazia e eles estão contentes e satisfeitos com isso. 

E eu acho que isso funciona muito bem, porque para aqueles alunos que são 

trabalhadores, eles conseguem gerir muito melhor o processo de 

aprendizagem deles. Veem o vídeo, ouvem o vídeo, tiram os apontamentos, 

quando não percebem bem alguma coisa voltam para trás, e eu acho que 

funciona muito melhor do que a aula presencial. Muito melhor. Mas ainda não 

tenho inquéritos dos alunos sobre esse assunto. Já o tenho praticamente 

pronto para mandar aos alunos do primeiro semestre, quando o fiz aos alunos 

de mestrado eles disseram que gostaram imenso e que era uma coisa que 

devia ser aplicada a todas as cadeiras, que era genial, que era ótimo, que tinha 

sido muito bom e pediram para aplicar em outras cadeiras. Para essa situação 

de agora ainda não temos muito feedback, parece que os alunos estão a se 

adaptar bem, mas essa cadeira que estou a dar nesse momento é uma 

licenciatura que são alunos de Química e são todos alunos muito bons. Eles 

têm uma média muito alta, portanto não são uma população muito 

representativa ou muito diversa. É uma população de alunos muito 

homogênea, de bons alunos, estudiosos, trabalhadores e parece-me que estão 

a se adaptar muito bem. 

Acho que se o ensino for bem enquadrado, com os pedidos de trabalhos e de 

avaliações também por via digital, regulares, e com os contatos assim por 

vídeos regulares, eu acho que pode funcionar muito melhor do que no ensino 

como é neste momento. 

 

Aproveitando essa questão, eu sempre procuro fechar as entrevistas com 

esse par de perguntas: no ponto de vista de professora, a senhora 

acredita que os seus alunos, de certa forma, mostram um certo nível de 

dependência dos recursos tecnológicos para aprender? 
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PROF. MARIANA: Não, eu acho que não. Eles usam os recursos que nós 

usamos, então usam muitas vezes as nossas aulas, usam os livros. Eles têm 

essa dependência quando de trata da autoaprendizagem, ou seja, de irem 

pesquisar assuntos por iniciativa própria. Mas, se não, acho que eles utilizam 

os recursos que nós fornecemos. 

 

Agora invertendo um pouco a pergunta. A senhora, como professora, se 

vê dependente da tecnologia, de alguma maneira, para lecionar? A 

senhora conseguiria passar a mesma mensagem com uma aula sem 

PowerPoint, sem internet, sem nada, somente com o quadro, no estilo 

mais antigo? Ou será que hoje não funcionaria da mesma forma pra esse 

público atual? 

 

PROF. MARIANA: Eu não sei. Obviamente que eu estou nesse momento 

totalmente dependente. Preciso dessas ferramentas para dar as aulas, muito 

também porque a Biologia aprende-se com imagens de estruturas e de 

organismos, e por isso a utilização das imagens é fantástica. Mas às vezes dou 

aulas sem isso. E eu suspeito que são aulas que funcionam melhor, na 

verdade. Porque quando a pessoa dá uma aula com o quadro, as coisas vão 

surgindo de uma forma muito mais reflexiva. Embora eu também utilize sempre 

o PowerPoint dessa forma. Eu utilizo muito as animações do PowerPoint e 

tento sempre apresentar a informação decompondo-a ao máximo, e ela vai 

aparecendo no PowerPoint à medida que vou discutindo, e não colocando a 

informação toda lá. A explicação no quadro eu gosto muito. E ainda, com os 

alunos do mestrado, tenho sempre uma aula ou mais que são muito dadas 

nessa base da interação e, com frequência, partes de outras aulas são dadas 

também com o quadro. Precisamente porque os alunos são desafiados com 

perguntas. Mas isso também pode ser feito por via digital. Mas tem que ser 

pelo Zoom, onde tenho a opção do quadro, e pode se escrever ali e pode ir 

desafiando os alunos. E a vantagem que acho que tem na parte digital é que os 

alunos sentem-se mais protegidos através do vídeo, e isso me dá a sensação 

de que estão mais à vontade para participar e responder do que na presença. 

Até no mestrado. Os alunos da licenciatura são muito mais temerosos, é muito 
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mais difícil fazê-los responder. Os alunos do mestrado já são mais 

participativos, mas também depende, ainda assim são também um pouco 

temerosos. Os alunos que eu tenho tido sempre como os mais participativos 

são os alunos mais velhos. Quando temos alunos que já fizeram uma 

licenciatura, ou que já andaram na faculdade e agora reingressaram, eles têm 

uma postura realmente muito mais reflexiva, pensam sobre as coisas, e estão 

mais à vontade para dizer o que pensam e refletir sobre as coisas e intervir. E 

os alunos que mais me tem animado e, no fundo, ajudado a dar melhor as 

aulas tem sido com frequência alunos mais velhos, que muitas vezes nem são 

os melhores alunos. São aqueles que não tem tempo para estudar mais ou 

tanto, mas são alunos que estão mesmo presentes e a pensar e refletir sobre o 

que estamos a fazer. Porque eu acho que a maior parte dos jovens tem muito 

medo de dizer o que pensam, alguns deles nem se atrevem a pensar. Eu acho 

que é porque o sistema de ensino os massacrou. Eles têm muito medo de errar 

e, portanto, não se atrevem a dizer e muitas vezes nem se atrevem a pensar, o 

que é pior. Eu tenho esta teoria. 

 

Tem toda razão. É totalmente plausível. Isso existe muito, essa coisa de 

você não poder errar. Aquela questão de “será que se eu perguntar isso 

eu vou fazer papel de burro, de incapaz, de fraco?” 

 

PROF. MARIANA: Há qualquer coisa no sistema de ensino. Os alunos ouvem 

toda a vida “Está calado! Tá quieto! Não chateias! Tá caladinho! É um disparate 

o que estás a dizer!” E sabe-se hoje em dia que isso fica gravado no cérebro 

das pessoas e condiciona depois o seu comportamento. E as pessoas depois 

vão se desenvolvendo e vão, eventualmente, se libertando disso. Mas é uma 

limitação muito grande que o sistema de ensino impõe ao desenvolvimento dos 

jovens. Fazendo exatamente o controla daquilo que era suposto. Porque não 

há erros, não há disparates. É errando-se que um dia se acerta. E para um dia 

se acertar é preciso primeiro errar, senão...Não há ninguém a acertar de 

primeira, não é? 

 

E a sala de aula é o lugar para isso, não é? Para errar. 
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PROF. MARIANA: Exatamente, é o lugar para isso. Quando a pessoa diz “ah, 

isso não está bem”, de repente a gente começa a pensar “caramba, se calhar, 

isso até não está tão mal assim. Se calhar, isso até tem sentido.” Nós estamos 

também tão formatados, nós professores, às vezes a pensar de uma 

determinada maneira, que quando aparece uma outra maneira já dizemos “ah, 

não é isso”. Mas tivermos a abertura para pensar e refletir, às vezes... 
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Entrevista 5: Prof. Dr. André Santos (Mestrado em Arquitetura) - Professor 

Auxiliar 

 

Hoje em dia nós vivemos o que muitos pedagogos consideram a 

educação 3.0, onde há uma grande influência da tecnologia, 

principalmente tecnologia digital, e isso se dá dentro e fora das salas. 

Estamos cercados de redes sociais, aparelhos eletrônicos, etc. Então 

toda essa tecnologia acaba por impactar a educação de alguma forma. 

Gostaria de começar levantando a questão dos professores mais jovens, 

recém-chegados, que muitas vezes por terem mais acesso e já 

conviverem a mais tempo com a tecnologia, já estão um pouco mais 

envolvidos com isso. Gostaria começar perguntando pro senhor se a 

universidade, a sua faculdade no caso, ela estimula ou exige de alguma 

forma que a tecnologia seja utilizada nas suas aulas? Também aproveito 

para perguntar, qual sua relação com a tecnologia? 

 

PROF. ANDRÉ: Eu diria que há uma parte da tecnologia que é bastante 

complicada, uma vez que parte do desenvolvimento e muito da comunicação 

do trabalho de projeto é realizada a partir de meios digitais. Portanto, os 

sistemas de desenho, os sistemas assistidos por computador, (vulgo) sistemas 

CAD são uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento e a 

comunicação do projeto. Portanto, mesmo se não pensarmos nas questões de 

comunicação global, a partir de motores de pesquisa e redes sociais, já existe 

uma questão fundamental com a tecnologia, e que assenta nesta dimensão do 

desenvolvimento e de criação do projeto. Naturalmente que a pesquisa que é 

incentivada e desenvolvida com os alunos em grande parte também usa meios 

digitais. O universo da biblioteca tradicional e do livro são já também ampliados 

para uma dimensão virtual e, portanto, as tecnologias digitais também são 

incentivadas e utilizadas nessa dimensão do estudo e da pesquisa, enfim, da 

cultura arquitetônica. Há casos mais teóricos e resolução de casos mais 

práticos. Também é uma das questões que é bastante complicada. 
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Mas alguma exigência direta da universidade para o uso ou é um 

consenso entre os professores? 

 

PROF. ANDRÉ: Não, não há uma exigência específica nem dirigida. Na 

primeira dimensão, da representação e comunicação dos projetos, a partir de 

primeiro terço do ano, a partir de janeiro, fevereiro, começa a ser pouco 

confortável e pouco eficaz que os alunos desenvolvam o seu trabalho sem 

recorrerem aos sistemas CAD porque perdem muito a eficácia. Portanto, a 

adesão ao sistema não é imposta, mas é uma resposta natural a sua eficácia. 

É quase uma inevitabilidade. Penso que é mais nesse sentido que deve ser 

entendida a situação. 

 

Sim, faz sentido. Entrando mais profundamente nessas questões das 

tecnologias digitais, nas questões de algumas ferramentas, como o 

Google, o YouTube, a Wikipédia, etc. Gostaria de saber a opinião do 

professor em relação ao uso desse tipo de ferramenta para pesquisa e 

tirar dúvidas. O senhor acha que, uma vez que seus alunos começam a 

utilizar cada vez mais esse tipo de ferramenta, será que elas acabam 

fomentando um conhecimento global raso, já que as respostas são 

imediatistas e não tem tanta profundidade? 

 

PROF. ANDRÉ: O fato do acesso à informação ser visivelmente, 

consensualmente e indiscutivelmente mais rápido não se traduz 

necessariamente numa menor reflexão sobre essa informação. Portanto, 

quando está a desenvolver um trabalho de pesquisa ou de estudo sobre um 

projeto, no meu ponto de vista, não existe uma relação direta entre a facilidade 

ou a rapidez de acessar a informação e a forma como se trata ou se estuda e 

se aprofunda o trabalho sobre essa informação. Isso comparando o acesso que 

a internet permite ter a essa informação, comparando com formas mais 

tradicionais como uma revista ou um livro. Não me parece que haja, na 

essência, motivos ou evidência para que a forma do acesso e a rapidez do 

acesso se traduzam necessariamente em diferença na forma de absorver a 

informação, de a tratar e a incorporar ou assimilar. Penso que não. 



 

117 

 

 

Deixe-me tentar explicar a forma que foi perguntado. Nós reparamos 

através de algumas análises que, muitas vezes, o aluno tem uma certa 

dúvida sobre um determinado assunto. E ele prefere obter a resposta 

rápida só para entender aquilo, como se fosse um parêntese, para ele 

fechar aquele parêntese e ponto, ele segue. Mas muitas vezes a resposta 

é muito simplória e ele prefere não se aprofundar, talvez por imediatismo 

ou algo do tipo. Não prefere comparar ideias diversas e opiniões e teorias 

de diferentes autores para tentar criar a sua própria. Seria mais ou menos 

por aí. Então, o senhor acredita que não seja o caso? 

 

PROF. ANDRÉ: Quer dizer, a forma como estamos a dialogar sobre essa 

questão é muito generalista e muito vaga. Certamente que existem exemplos e 

casos que cabem nas mais diferentes situações, catalogações, tipificações, o 

que seja. Mas, mantendo essa perspectiva generalista, eu diria que o projeto 

de arquitetura é um momento muito integrador de diferentes contributos, 

diferentes prestações e, portanto, entender o projeto de arquitetura como um 

momento de síntese talvez ajuda a interpretar essa sensibilidade que estou a 

comunicar. O aluno tem o projeto de uma casa para fazer e uma possível para 

desenvolver que pode ter a ver com o conhecimento de determinados materiais 

para usar no projeto da casa. Quando encontra uma informação relativa a um 

tijolo, através de um browser da internet, a questão não é exatamente e só 

inteirar de como é o tijolo. Isso sim a internet fornece, essa informação. Dá as 

medidas, diz o material, mostra-lhe qual é o tijolo, etc. Mas nesta condição do 

projeto de arquitetura ser um ato de síntese, o que importa ao aluno é como 

que ele agarra nesse tijolo e como que o integra junto a outras coisas. Aí já 

está a produzir conhecimento, a produzir essa síntese interpretativa do que foi 

retirado por esta via, aquilo que ele absorveu. De fato, ele aprende mais não a 

olhar para o tijolo, mas na forma como uso o tijolo, relacionando aos outros 

materiais, com a definição do espaço, etc. Nesse sentido, reforça-se essa 

perspectiva de que há reflexão, há crítica, de que há relação entre as coisas e 

isso faz parte do processo individual que o aluno percorre. Está para além do 

sistema que uso na recolha da informação.  
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Muito obrigado. Agora falando mais da questão da Educação 3.0, onde o 

professor acaba tendo um papel muito mais de facilitador do que centro 

do saber. A forma como o processo de ensino e aprendizagem acaba se 

dando nos tempos modernos é muito mais participativo, por parte do 

aluno, muito mais dinâmico. Muito disso graças ao auxílio das 

tecnologias digitais. Então, baseado nisso, gostaria de perguntar para o 

professor como o senhor enxerga o papel desse atual modelo de ensino e 

aprendizagem, onde a tecnologia tem um papel fundamental em todo esse 

processo? 

 

PROF. ANDRÉ: Parece-me que esta questão do facilitador também está para 

além do envolvimento com as tecnologias digitais. E, novamente, reportando-

me ao ensino ao nível do ensino superior. Muito provavelmente, não serão 

tanto as matérias e os conteúdos que estão em causa, mas a capacidade de 

pensar, de ser crítico, de autonomia, enfim. É esse conjunto de questões que 

importa mais desenvolver, e de fato acho que a contribuição do docente, 

enquanto facilitador, não se cruza necessariamente com o mundo digital. Ou 

seja, são realidades completamente diferentes. Já o entendi assim há 30 anos, 

quando não havia propriamente os recursos digitais que temos vindo a utilizar 

mais recentemente. É verdade e recordo muitas questões desta natureza. Por 

exemplo, é frequente o aluno perguntar quanto que mede a largura de uma rua 

para que os carros a possam usar convenientemente, ou quanto é que mede a 

altura de um degrau para que as pessoas possam subir uma escada de forma 

confortável. E há muitas maneiras de se obter esse tipo de resposta, não é? 

Provavelmente aquilo que eu estarei mais de acordo é que o aluno talvez 

registre com mais eficácia e com mais durabilidade esse tipo de informação 

quando ele consegue vivenciar esses momentos. Ou seja, se for até a rua, 

olhar para ela e pensar “é muito ou é pouco?”. Se olhar ao degrau, o medir e o 

percorrer e pensar “é muito ou é pouco?”. Porque se for ler em um livro que 17 

cm é o ideal, é igualzinho a ir a internet verificar que 17 cm é o ideal. Não há 

diferença nenhuma pelo fato de estar a usar a tecnologia digital ou a 

informação escrita e publicada. Tem mais a ver com a forma como se vivencia 
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e consegue ser crítico em relação a informação. E, neste sentido, acho que o 

papel facilitador do docente deve ser, sempre que possível, em questões dessa 

natureza, o de incentivar o aluno a vivenciar as experiências e não 

propriamente a dar-lhes as respostas. Porque compreensivelmente no dia 

seguinte mais facilmente já não se lembraria. Aí penso que o facilitador até 

pode ser mal interpretado. “Estás a me dar trabalho? Estás a me obrigar a ir lá 

embaixo? Está a me obrigar a ir medir e pensar?” Mas de fato o que importa é 

o resultado a longo prazo, e não o resultado imediato. Mas, mais uma vez, 

acho que essa passagem, esse alienar do centro do saber para o papel de 

facilitador, do meu ponto de vista, não tem a ver exatamente com a utilização e 

a prática das tecnologias digitais. 

 

Sim, sem dúvida. Foi um processo um tanto quanto natural. 

Principalmente porque a sociedade mudou, a educação mudou. É uma 

evolução. É lógico que a tecnologia tem sua participação, mas muitas 

pessoas fazem o uso errado, às vezes extrapolam, outros tentam usar, 

mas tem pouco conhecimento. Portanto, deve haver um equilíbrio e essa 

é uma das grandes questões hoje em dia. Muitas vezes há um exagero, 

por exemplo, um professor que se baseia praticamente 100% em recurso 

tecnológico e o conteúdo quase que fica em segundo plano e isso pode 

acarretar em alguns problemas, principalmente de entendimento e criação 

do próprio conhecimento. Mas essa é uma outra discussão. Baseado 

nisso que nós estamos falando, o senhor analisando, do ponto de vista 

de um professor para com seus alunos, ao longo desses anos, o senhor 

acredita que esses alunos de hoje em dia, principalmente, que já tem essa 

questão da tecnologia mais enraizada, o senhor acredita que eles 

apresentam algum tipo de dependência em relação a tecnologia, para 

aprender? Ou seja, o senhor acha que eles utilizam menos os livros, 

menos a forma mais tradicional de aprender, e preferem utilizar mais a 

tecnologia para buscar e aprofundar o conhecimento?  

 

PROF. ANDRÉ: Se calhar podemos separar um bocadinho as duas coisas. 

Obviamente fundamentado em sensibilidade, deve ser um fato que a procura 
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de informação diminuiu no manuseamento de livros e revistas e aumentou nas 

plataformas digitais. Isso, do ponto de vista do estudante, no acesso à 

informação que manipula e que necessita para o seu processo formativo. 

Portanto, creio que será mais ou menos consensual ter esta opinião. Falar de 

dependência é uma coisa diferente porque a dependência provavelmente 

remete a uma dimensão da vida e não especificamente ou apenas a uma 

dimensão do estudante na procura da informação para resolver um problema 

que tem. Provavelmente podemos falar de dependência a nível da tecnologia e 

de fato no âmbito da vida. E aí, sentimos isso todos os dias, a toda hora, e não 

exclusivamente nesse desempenho de um estudante ir a procura de alguma 

informação. Quer dizer, nós estamos de tal maneira interligados e entrosados 

com os sistemas digitais que já não fazemos grande reflexão nos vários 

momentos do dia e das diferentes formas como os usamos. Se há dependência 

é aí, podemos falar, numa dimensão global. Nessa dimensão que colocavas, 

do estudante na procura da sua informação, acho que faz parte da vida 

também, portanto, insere-se na mesma lógica e há um menor manuseamento 

do papel e um maior manuseamento do digital. 

 

É, normal. E como o senhor se avalia como usuário da tecnologia para 

ensinar? O senhor acredita que hoje em dia, se fizermos um recorte e 

analisarmos como eram dadas aulas antigamente e hoje, é possível dar o 

mesmo conteúdo sem o recurso tecnológico e a qualidade vai ser a 

mesma? Ou utilizar esses recursos, realmente, como e-mails, slides, 

vídeos, etc., é realmente fundamental hoje em dia? Não há como nós 

voltarmos? O senhor acredita que isso é possível? 

 

PROF. ANDRÉ: Não é normal depois de andar com uma Ferrari ter grande 

interesse a voltar de andar de Fiat 600. Isso do ponto de vista da velocidade. 

Não é normal que as coisas andem para trás, do ponto de vista da velocidade. 

Agora, do ponto de vista do conteúdo, a utilização da tecnologia é apenas mais 

uma ferramenta. Temos todas as ferramentas e mais algumas, para nos 

ensinarem a ver e a interpretar o que vemos, para aprendermos com o que os 

outros fazem. Basta olhar para cima, para baixo, para o lado, abrir a janela, 
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olhar para a rua enquanto caminhamos até a casa...São tudo fontes de 

informação que nos rodeiam. Na realidade já sabemos quase tudo, só temos 

que aprender a descodificar e a ver as coisas de outra forma. Nesse sentido, a 

tecnologia é apenas mais uma ferramenta. O que acontece é que ela é uma 

ferramenta muito acelerada, muito rápida no acesso à informação, e menos 

sofrida, portanto, não causa esforço. Não preciso ir daqui até ali, não preciso 

mover, não preciso gastar energia. Mas de fato é apenas mais uma ferramenta. 

Acho que, falando da nossa prática pedagógica em projeto a meio do curso do 

terceiro ano, não altera substantivamente o processo pedagógico. Acelera-o, 

porque já não mandamos cartas aos alunos para informar que a data de 

entrega foi alterada por causa de ter havido uma interrupção pelo vírus COVID-

19, envia-se um e-mail que é um pouco mais rápido. Ou uma mensagem 

escrita, ou mesmo um telefonema, que também é uma tecnologia digital, 

embora já mais antiga. Essencialmente, o que altera é a velocidade. E nesse 

ponto de vista acho que ficamos todos um pouco reféns dessa velocidade, e 

daí a dependência também, porque nesse sentido de aceso universal, a grande 

questão é a grande rapidez do acesso. 

 

Em relação ao curso de arquitetura, na minha época de faculdade eu 

conversava muito com colegas que faziam arquitetura e muitos dos 

trabalhos eram feitos manualmente, com réguas e todos os aparatos. Aí, 

já no final do curso, o enfoque era praticamente 100% na parte digital, 

então aquela parte manual foi deixada de lado. E acabei perdendo contato 

com outras pessoas da área e não sei como tem se dado no curso de 

arquitetura. Ainda se preza pelo uso manual até certo ponto e depois um 

foco no digital. Como isso tem se dado hoje em dia? 

 

PROF. ANDRÉ: Bom, o curso tem uma componente de formas de 

aprendizagem, formas de olhar, formas de compreender, formas de registrar na 

memória, formas de comunicar, formas de refletir, formas de criticar. Portanto, 

todas estas questões têm uma componente muito determinante a partir do 

desenho à mão. O desenho à mão enquanto processo está mais diretamente e 

facilmente conectado com a mente e, logo, estabelece uma relação direta entre 
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o lado crítico e a mão como ferramenta, seja de registro, crítica ou 

comunicação. O curso possui uma componente muito forte de desenho à mão. 

Naturalmente que, na preparação para o desempenho enquanto arquiteto, 

numa perspectiva profissionalizante realista, no curso também se introduz a 

utilização do sistema CAD como sistema de desenvolvimento e representação 

dos projetos. Há um misto que se procura equilibrar entre a capacidade de usar 

a mão e a ferramenta computacional. 

 

Isso é fundamental. Acredito que não se deva perder a parte manual, tem 

que saber. 

 

PROF. ANDRÉ: Eu diria que todos fazemos isso, mesmo sem pensar, quando 

pegamos numa ferramenta analógica e escrevo umas notas em uma folha de 

papel enquanto estou a conversar consigo para alinhar-me as ideias. 

Eventualmente outros, se calhas nascidos há menos tempo, estariam com 

outro computador ao lado ou um tablet, a escrever as mesmas notas, mas sem 

ser com a esferográfica. Mas a diferença ou equilibro, ou a falta dele por vezes, 

também tem que ver com isso, com a forma como escrevemos, como 

desenhamos as letras ao escrever, também sentimos isso. 

 

E nesses tempos de pandemia, principalmente, como todo mundo 

trabalhando ou estudando de casa, o senhor teve alguma oportunidade 

de dar aula nesse método de educação a distância? 

 

PROF. ANDRÉ: Tivemos todas as oportunidades que se concretizaram. A 

faculdade fechou no dia 11 ou 12 de março, uma quinta-feira, e na segunda-

feira seguinte, os professores reuniram-se todos numa sessão como esta, em 

Zoom, delineamos a estratégia, refinamos algumas coisas e na quarta-feira já 

estávamos a dar aulas outra vez, no mesmo horário, na mesma hora, com os 

mesmos alunos, mais ou menos com a mesma organização. Fizemos as 

entregas dos trabalhos, usando também o e-mail, discutimos desenhos 

compartilhando o ecrã, desenhamos por cima dos desenhos dos alunos como 

fazemos com a esferográfica na sala de aula. Enfim, tentamos reproduzir a 
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forma de estar, na relação global, não muito diferente da forma presencial. Há 

que ajustar as formas de comunicação e também a exigência, do ponto de vista 

da produção e da elaboração dos produtos finais, das entregas. Mas de resto 

estivemos sempre a dar aulas no mesmo horário, tivemos apenas uma aula 

interrompida. 

 

Então vocês devem ter usado o Zoom, Moodle, todas essas ferramentas 

de sempre. 

 

PROF. ANDRÉ: A primeira fizemos em Skype, porque era aquela que tínhamos 

mais conhecimento, mais afinidade. Depois logo na segunda sessão mudamos 

para o Zoom e ficamos sempre no Zoom, seja em aulas práticas ou em aulas 

teóricas, em conferências, em exposições para 150 alunos, discussões de 

grupo, sempre funcionou tudo da mesma maneira. Obviamente dizer que é da 

mesma maneira não é, não podes ter uma interpretação literal.  

 

Sim. Mas é ótimo saber que o resultado foi alcançado, mesmo à distância. 

Isso que é o fundamental. 

 

PROF. ANDRÉ: Do meu ponto de vista, esse ano letivo não sinto diferenças 

substanciais sequer na aprendizagem e na resposta dos alunos. Embora há 

aqui uma questão que eu acho que é muito importante de integrar, que é o fato 

de termos ido para casa a meio de março, quando já contínhamos um longo 

histórico de relação com os alunos. Portanto, imagino que a eficácia desses 

meios se revelou bastante superior por termos um conhecimento presencial. Se 

o ano começar a partir desse sistema, não creio que sua eficácia consiga ser 

comparável. 

 

Nem se tivermos checkpoints pontuais? O senhor acredita que não 

funcione? 

 

PROF. ANDRÉ: Eu não disse que não funcionaria.  

 



 

124 

 

Não da mesma forma, não é. 

 

PROF. ANDRÉ: O que achei é que neste ano eu não notei grandes diferenças, 

nem na relação entre as pessoas, nem na qualidade de aprendizagem e dos 

trabalhos realizados. E, provavelmente, o fato de nos conhecermos desde 

setembro até o meio de março é bastante significativo neste processo. Se não 

nos conhecermos de forma mais próxima e mais individual também, é mais 

complicado. Eu aqui estou sempre a me comunicar 30 ao mesmo tempo e não 

tenho discursos mais adequados ou mais adaptados, como é mais fácil fazer 

em sala. Em sala é mais fácil falar para todos, mas também falar para um e 

alternar. Aqui esse sistema é mais difícil. Não quer dizer que às vezes não se 

tenha já praticado uma reunião individual aqui ou ali, também se fez. Mas de 

fato na sala isso é mais fácil de gerir. 

 

E em termos de qualidade, se o senhor analisar essa experiência de 

educação a distância, o que as aulas à distância deixaram a desejar em 

relação às aulas presenciais? 

 

PROF. ANDRÉ: Sem pensar muito, eu diria duas coisas: uma é a questão mais 

crítica, e para a qual nos sentimos sempre um pouco incapazes, que é quando 

o aluno não tem internet de qualidade suficiente que permita contribuir e estar 

presente a participar durante uma aula de quatro horas. O sistema falha e não 

consegue acompanhar. Essa é uma questão para a qual não somos suficientes 

para conseguir ultrapassar e resolver e é uma das questões que deixa a 

desejar no processo. Portanto, falhas técnicas. Ou não tem internet, ou durante 

período de tempo o computador avariou e não consigo arranjar outro de hoje 

para amanhã...Portanto, questões técnicas são sempre mais notórias do que 

aquelas que vivenciamos quando estamos na sala de aula. E depois, uma 

questão de relacionamento humano. Não é comparável a possibilidade de 

sentirmos as pessoas, rirmos, falar alto, falar baixo, de apoiar, amparar, enfim, 

há uma dimensão humana que, obviamente, por esta via, é menos rica. Não é 

que deixe a desejar, mas perde-se alguma coisa. 
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Perfeitamente. Me parece ser um caminho sem volta, principalmente pós-

COVID-19. Acho que vai ser bem complicado das universidades, 

principalmente, fecharem as portas para a educação a distância e pra 

situações emergenciais como essa. Bom, a última pergunta era para 

tentar entender como o senhor enxerga essa presença da tecnologia para 

os próximos anos. O senhor acha que mais alguma coisa deve mudar, ou 

deve ficar mais ou menos como está? O que o senhor imagina que pode 

acontecer? 

 

PROF. ANDRÉ: Acho que este enorme incidente mundial, no que se relaciona 

mais diretamente a questões do ensino e da tecnologia, deveriam fazer pensar 

os responsáveis de cada nação, de cada universidade, de cada faculdade, 

enfim, os vários níveis de poder e de decisão e deviam possibilitar uma 

reflexão um pouco mais aprofundada sobre esses sistemas no sentido de se 

perceber que face a níveis de incerteza e de insegurança, como aquele que já 

estamos a viver, aposta na fiabilidade dos sistemas, das redes, dos próprios 

equipamentos que as pessoas têm e das redes, sejam públicas ou privadas. 

Devia haver uma aposta bastante séria em todos estes componentes, para 

que, por exemplo, não houvesse um aluno que não tivesse acesso a um 

computador ou que não tivesse internet em casa. E que, no fundo, se 

permitisse garantir uma questão de equidade ou de igualdade de 

oportunidades a todos, desde logo, pela capacidade de terem acesso. Porque 

não sabemos como é que isso pode evoluir, e não estou a falar só dessa 

pandemia, estou a falar da humanidade. Estamos no século XXI, e 

descobriram, se calhar, bastantes falhas técnicas. Neste momento, é meio 

incompreensível que os diferentes municípios que são responsáveis pela 

gestão de um coletivo, não proporcionem aos seus habitantes, nos espaços 

públicos, internet gratuita. A internet é um produto que não custa dinheiro, 

praticamente. Portanto, está nas mãos dos operadores privados que vendem 

seu acesso a um preço absolutamente obsceno, quando sabemos que ela não 

custa nada. É perfeitamente possível que se mude o paradigma de quem que é 

o detentor do acesso a essa tecnologia ou a esse sistema. E manter isso nas 

mãos dos operadores privados e sem introduzir àquilo uma dimensão de 
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interesse público, provavelmente é um erro e que não garante a fiabilidade dos 

sistemas, condicionados pelos interesses financeiros ou comerciais. 
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Entrevista 6: Prof. Dr. Manuel Pestana (Mestrado em Medicina) - Professor 

Catedrático 

 

Eu queria iniciar já falando um pouco da vossa trajetória profissional. Nós 

vemos hoje em dia que os professores mais jovens por já fazerem parte 

dessa geração que nasce já cercada de tecnologia, eles já têm um pouco 

mais de habilidade para fazer esse uso no cotidiano. Minha pergunta 

seria, na vossa trajetória profissional, o senhor já recebeu ou recebe 

algum estímulo ou exigência da universidade para fazer uso de 

aparelhagem eletrônica em sala de aula? 

 

PROF. MANUEL: Sim, sempre. 

 

E a universidade de alguma forma estimula a utilizá-las ou o senhor faz 

isso por vontade própria?  

 

PROF. MANUEL: Sim, a universidade e, mais do que a universidade, a 

faculdade porque a escola tem condições para isso e até estimula isso. As 

minhas aulas são ministradas através do computador, as aulas teóricas e as de 

cenários, e isso faz parte da atividade diariamente. 

 

E qual seria a sua reação com a tecnologia? O senhor domina com 

tranquilidade ou é um pouco complicado? 

 

PROF. MANUEL: O problema hoje em dia, penso, é que não é possível 

trabalhar sem acesso a meios informáticos e, portanto, eles acabam por ser 

importantes não só para outros fins. Escrever trabalhos e publicar trabalhos, 

hoje em dia, ninguém escreve mais trabalhos com máquinas de escrever. Na 

área científica, e do ponto de vista pedagógico, o PowerPoint faz parte das 

ferramentas fundamentais. Hoje em dia, outros instrumentos são utilizados, 

como por exemplo o Zoom, que estamos aqui a utilizar. 
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O senhor, na universidade, sem considerar esse momento de pandemia, 

em um cenário normal, as aulas são presenciais, imagino eu.  

 

PROF. MANUEL: Até a pandemia, as aulas eram presenciais, mas a partir do 

momento em que a pandemia passou a ser um problema, nós passamos a ter 

uma série de atividades letivas realizadas online, com o Zoom e aulas 

gravadas. Gravamos as aulas e depois elas são disponibilizadas para os 

alunos em uma plataforma que assistem, ouvem, tiram dúvidas por via 

informática. E, no fundo, isso acaba por substituir grande parte das atividades 

letivas. No caso da Faculdade de Medicina, só não consegue substituir, porque 

é impossível, é o contato com os doentes. Mas isso não é suscetível a ser 

substituído por meios informáticos, até hoje. Talvez um dia possa ser, mas não 

é fácil. Agora todas as outras atividades letivas, tirando no caso da Faculdade 

de Medicina, tirando a prática clínica e o contato com os doentes, todas as 

outras atividades letivas acabam por se suportar, mesmo nos casos de 

atividade presencial em meios informáticos, e agora no contexto da pandemia, 

utilizamos esses meios informáticos através de recursos online que tem muitas 

vantagens que permitem dar continuidade. Por exemplo, no caso do sexto ano, 

tenho uma unidade curricular onde frequentam 70 alunos simultaneamente, e 

tem seminários para esses 70 alunos que para fazer presencialmente se torna 

complicado, na altura que eram presenciais. Hoje em dia online é possível 

fazer um seminário sem grandes constrangimentos, sem a necessidade dos 

alunos se deslocarem, com a participação deles por votação online, em relação 

às questões que vão sendo colocadas, etc. 

 

Aproveitando que o senhor falou os seminários e das aulas à distância, 

queria perguntar sua opinião em relação às ferramentas digitais 

propriamente ditas, como Google, Wikipédia, YouTube, etc. Como o 

senhor enxerga essas ferramentas quando os alunos as utilizam para 

pesquisa e para tirar dúvidas. O senhor acha que elas, de alguma forma, 

fomentam um conhecimento global raso devido às respostas mais 

imediatistas? 
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PROF. MANUEL: Esses tipos de ferramentas são mais utilizadas pelos alunos, 

no meu caso concreto. Não em interação com os alunos, mas na 

autoaprendizagem que eles desenvolvem. Portanto, são mais recursos que 

eles utilizam para efeito de seu próprio estudo, em termos de 

autoaprendizagem, são ferramentas muito úteis para esse efeito. No que diz 

respeito a atividade letiva de interação com os alunos, aquilo que nós na 

prática utilizamos são as ferramentas informáticas do PowerPoint, das aulas 

online utilizando o Zoom, como o que estamos a fazer, instrumentos de 

votação online, por exemplo o Socrative (https://www.socrative.com/), que 

tenho utilizado para colocar questões e obter respostas dos alunos, e criticar e 

comentar as respostas em relação às questões que vão sendo colocadas 

quando está a propósito, como é o caso dos seminários, casos clínicos e 

questões que vão sendo elencadas. Portanto, são todos esses tipos de 

recursos que já estávamos a utilizar tradicionalmente em âmbito de um curso 

de pós-graduação que é mesmo a distância, que à partida já foi definido e 

organizado à distância. Mas é uma formação de pós-graduação, já para 

licenciados, para médicos, de atualização no âmbito da faculdade. E o curso 

está organizado à distância, para médicos portugueses e estrangeiros. Por 

exemplo, há colegas brasileiros que participam nesses cursos e que se 

inscrevem, portanto é um curso internacional. Mas são, sobretudo, os tipos de 

recursos de utilização mais comum. 

 

Então vocês, docentes, fariam o uso ou apresentariam essas ferramentas 

como algo complementar, mas não fundamental. Complementar às 

atividades das aulas, imagino. 

 

PROF. MANUEL: Quer dizer, nos seminários é fundamental, porque nós 

utilizamos essas ferramentas para fazer os seminários. 

 

Me refiro à forma como os estudantes usam para pesquisa e para tirar 

dúvidas. O recurso natural continua sendo o professor e a biblioteca e os 

livros, e essas ferramentas como algo complementar. 
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PROF. MANUEL: Essas ferramentas são complementares, são mais outros 

recursos, não são os únicos, são mais uns. São mais um recurso disponível 

para garantir a formação. 

 

Ainda nesse contexto, nós na área de educação, há uma atual vertente 

que chama o momento que vivemos de Educação 3.0, onde o professor 

agora torna-se um facilitador da aprendizagem, não o centro do saber. E 

muito disso se deu graças às tecnologias digitais. Então, eu queria saber 

do professor sua opinião em relação ao papel atual da persona do 

professor no modelo de ensino e aprendizagem tendo a tecnologia como 

grande ferramenta, fundamental para o ensino. 

 

PROF. MANUEL: Como assim? Informando os alunos sobre as plataformas 

disponíveis? Sobre a forma como eles a podem utilizar? 

 

Vou reformular porque talvez tenha ficado um pouco confuso. Se o 

senhor olhar um pouco para trás, 10, 20 anos atrás, a forma que as aulas 

eram dadas provavelmente é diferente da forma que elas são dadas hoje. 

 

PROF. MANUEL: Pronto, é verdade. E mais do que a forma que as aulas são 

dadas ser diferente, aquilo que mudou foi a disponibilização de recursos para 

aprendizagem dos alunos, que estes utilizam de uma forma muito 

individualizada. Há alunos que utilizam mais uns do que outros, e isso não 

posso dizer por que nós não fazemos um questionário para tentar saber, junto 

dos alunos, qual é o nível de utilização de ferramentas digitais para aquisição 

de informação. Mas a minha convicção é de que os alunos, muito mais do que 

os professores, vão tendo acesso autonomamente, por sua própria iniciativa, à 

utilização dessas ferramentas. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que o 

ensino mudou radicalmente, não só por aquilo que são as aulas propriamente 

ditas, mas aquilo que é a autoaprendizagem dos alunos e os instrumentos que 

eles utilizam para isso. 
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Eu imagino como deve ser hoje ensinar alguma questão de anatomia ou 

alguns efeitos do organismo por meio de vídeos e apresentações em 4D, 

para um aluno hoje em dia, em invés de simplesmente mostrar em um 

livro. Eu acho que deve ser muito mais lúdico o aprendizado. 

 

PROF. MANUEL: Sem dúvidas. Não é o caso da minha disciplina que é de 

medicina, porque o contato com os alunos é fundamental. Mas há disciplinas 

de índole mais cirúrgica, técnica, em que os vídeos fazem uma parte integrante 

dos temas que são ministrados, mesmo durante as aulas online ou presenciais. 

É comum utilizar atualmente, em aulas teóricas tradicionais, vídeos para 

mostrar determinados tipos de intervenções, em tempo real, para exemplificar a 

realização de técnicas e para permitir avaliar a informação, que imagino que 

visualmente se torna mais objetiva se for...utilizando estas novas tecnologias 

ainda sobre a possibilidade de aceder aos recursos que elas permitem. 

 

Se o senhor pudesse imaginar como seriam as aulas hoje, essas mesmas 

aulas hoje sem esses recursos tecnológicos, acha que elas conseguiriam 

a mesma eficácia e eficiência ou os alunos teriam um pouco mais de 

dificuldade? 

 

PROF. MANUEL: Mais dificuldades, sem dúvidas. Isso é óbvio. São recursos e 

ajudas muito importantes, sem dúvidas que sim. 

 

Eu imagino que disciplinas como Medicina, Odontologia, Biologia, a parte 

de saúde, quando o aluno tem a oportunidade de ver como funciona 

através de movimentos e vídeos e ter outras dimensões, deve ser muito 

mais interessante e muito mais lúdico, faz muito mais sentido. 

 

PROF. MANUEL: Por exemplo, um parto, embora haja um centro de simulação 

em que é possível praticar in loco com bonecos, digamos, as aulas com 

imagem e utilizando esses tipos de recursos é uma ajuda muito grande para 

garantir uma preparação e uma formação que de outra forma nas aulas 

normais e teóricas sobre partos, sem o apoio de imagem é uma coisa muito 
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pouco exequível e quase que impossível de realizar. Tudo aquilo que tem um 

componente prático, e a Medicina tem um componente prático muito 

importante, em que o contato com o doente não seja essencial para a 

aprendizagem, os recursos tecnológicos dessas novas técnicas de imagens 

são preciosos. 

 

Eu tenho até uma curiosidade, saindo um pouco do guião, mas uma 

curiosidade minha é justamente pela medicina, pela área de saúde em si 

ter essa questão da praticidade, de ter o contato com o paciente, ou as 

aulas em que você tem que checar um órgão ou animal, se for o caso da 

medicina veterinária, nesse período de pandemia, como que se deu? 

 

PROF. MANUEL: Não se deu. Nesse período de pandemia não se deu. O 

contato com os doentes foi suspenso por imposição do próprio acesso aos 

hospitais. Portanto, não foi possível ter aulas práticas, infelizmente, com os 

alunos. Portanto, nós mantivemos o ensino, mas todo o ensino teve que se 

basear muito mais em recursos facultados através destas tecnologias. Não só 

recursos que permitem discutir casos clínicos online, com questões 

previamente elaboradas, e fazendo sua análise e discussão com os docentes 

em grupos, partilhando usando o Zoom, mas através de aulas utilizando 

recursos em que o acesso ao doente é feito através de imagens gravadas 

previamente. Por exemplo, é possível exemplificar uma situação clínica 

concreta recorrendo a um caso exemplar que tenha sido previamente gravado, 

sistematizado e que são situações que são preciosas nesse caso, quando não 

é possível ter acesso aos doentes. 

 

Perfeitamente. Agora voltando um pouco a essa questão da tecnologia, 

eu queria ter a visão do professor em relação aos seus alunos. O senhor 

que os seus alunos apresentam algum certo nível de dependência desses 

recursos tecnológicos para aprender? Ou não, são somente recursos 

complementares? 
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PROF. MANUEL: Eu acho que cada vez mais eles os consideram recursos 

essenciais para a aprendizagem. Cada vez mais. Como lhe disse, depende um 

bocadinho de cada caso individual. Há alunos que provavelmente os utilizam 

sistematicamente, lhes atribuem uma importância, por ventura, maior para uns 

do que outros. Mas, como tudo, nós não somos todos iguais e a apetência que 

temos para utilizar determinados tipos de recurso não é igual em todos os 

casos. Agora, que os alunos já não dispensam esse tipo de recurso, isso é 

verdade. Eles utilizam universalmente, é verdade. E também é verdade que os 

consideram importantes. Agora, em que medida é que eles são considerados 

mais importantes que os outros, é dependente de cada caso individual. Tenho 

mais dificuldade de responder. 

 

Agora, fazendo uma autocrítica, o senhor acredita ser dependente da 

tecnologia para lecionar ou não? 

 

PROF. MANUEL: Agora tenho que ser dependente. Podia não ser tão 

dependente como era, mas neste momento sou muito dependente dela, mais 

ainda do que era no passado. E encontro vantagens nessa dependência, na 

medida em que se conseguem atingir objetivos que anteriormente não eram 

sequer vislumbrados. Nós não tínhamos a percepção das vantagens que 

podíamos conseguir atingir com estes tipos de tecnologias simplesmente 

porque não as utilizávamos. E o fato de termos sido obrigados a utilizá-las de 

uma forma mais sistemática, levou a que tivéssemos não só de retirar 

vantagens de sua utilização, para o efeito concreto em que foram necessárias, 

mas também vislumbrarmos contextos em que elas poderão vir a ser úteis de 

uma forma mais ou menos sistemática, mesmo foram de um contexto de 

pandemia. Não sei se me fiz entender. 

 

Mas como seria? Como isso se daria? 

 

PROF. MANUEL: Por exemplo, anteriormente fazia os seminários com os 

alunos em salas de aula presencialmente, utilizando o computador e o 

Socrative. Mas, para o futuro, eu considero que provavelmente esse tipo de 
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atividades pedagógicas vai, com vantagem, passar a ser sistematicamente 

efetuado online. O que permite uma muito maior flexibilidade até da presença e 

da frequência por parte dos alunos. Porque se o aluno não tiver que se 

deslocar para ir a um anfiteatro para participar de um seminário, se puder fazer 

em casa com mais comodidade, isso garantirá uma presença e uma audiência 

muito maior. 

 

Acho que uma audiência até mais atenta, talvez. Com menos distração, 

menos cansaço, sem atraso e essa audiência pode ser dada em qualquer 

lugar. Esse é um grande ponto. Eu queria finalizar tratando justamente 

desse ponto da pandemia, que mostrou que a educação a distância é um 

caminho sem volta. Eu queria perguntar se o senhor acredita que, com 

todo esse recurso tecnológico, todas essas mídias digitais e etc., as aulas 

que foram dadas e tem sido dadas à distância tem a mesma qualidade do 

que as aulas presenciais, e o que difere do presencial para a distância, em 

sua opinião. 

 

PROF. MANUEL: Acho que há vantagens e desvantagens. As vantagens das 

aulas presenciais têm a ver com o contato direto e com o olhar cara a cara, 

mais para os docentes do que para os próprios estudantes. Eu acho que para 

alguns docentes é muito importante o contato cara a cara com os estudantes. 

Para os estudantes, eu acho que há mais vantagem as aulas online. E por que 

há mais vantagens? Elas podem ser gravadas mais facilmente, não quer dizer 

que as outras não possam ser, mas à partida estão gravadas. Isso permite 

rever pontos que tenham ficado menos claros, que nas presenciais obriga a 

uma gravação que nem sempre é pressuposto. E abre a oportunidade mais 

facilmente também a colocação de questões e de esclarecimentos em que a 

comunicação quase que está aberta por natureza. O contato online pressupõe 

uma abertura, um canal de comunicação que depois terá continuidade depois 

da aula, com a colocação de dúvidas se torna mais natural e mais agilizável. 

 

E nesse período, como foi avaliar os seus alunos à distância? Porque eu 

vi que muitos professores deixaram de aplicar seminários ou algo mais 
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prático para focarem mais em ensaios, enfim, cada um fez de seu jeito. 

Mas muitos professores não conseguiram, digo isso porque entrevistei 

professores de diferentes áreas. 

 

PROF. MANUEL: O meu exemplo é um bocadinho difícil de testemunhar 

porque eu sou docente de uma disciplina que é prática clínica. Portanto, eu não 

tive oportunidade de alterar o processo de avaliação porque pura e 

simplesmente não pode ser realizado no contexto em que era. Não há 

substituto para a prática clínica quando ela não é realizada. O trabalho de 

enfermaria deixou de ser realizado e, portanto, essa avaliação simplesmente 

não foi realizada. Mas os seminários que são realizados e que tem um 

componente de avaliação puderam ser realizados da mesma forma, online, 

comparativamente a aquilo que acontecia quando eram realizados 

presencialmente. Quanto a isso não houve grande diferença em termos de 

condições e de avaliações. O resultado das avaliações, pelo fato de ter sido 

realizado online, comparativamente aquilo que acontecia quando eram 

presenciais. 
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Entrevista 7: Profa. Dra. Celina Silva (Mestrado em Letras) - Professora 

Associada 

 

Queria começar perguntando se na sua trajetória a senhora já recebeu ou 

recebe pela própria Universidade do Porto algum tipo de incentivo ou 

estímulo para utilizar aparelhagem eletrônica em sala. 

 

PROF. CELINA: Sim, os serviços de e-learning são muito disponíveis e 

sobretudo os funcionários, especialmente uma delas. Qualquer dúvida que se 

tenha elas (funcionárias) respondem. Já no ano anterior eu tinha decidido que 

os alunos do mestrado fizessem a submissão dos trabalhos finais via Turn It In. 

Tive uma formação com ela e ela e uma colega disponibilizaram-se a ir ao 

último seminário explicar aos alunos como que funcionava a ferramenta, não só 

para eles inserirem os trabalhos mas para explicar como funciona a tecnologia, 

que não é apenas para detectar plágios como muitas pessoas pensam, mas 

que é um ótimo instrumento de trabalho. Quando se está a começar uma 

carreira, muitas vezes nós estamos a tratar com uma pessoa que é mais ou 

menos primária e ela não é, e o Zoom é um instrumento que nos permite ver 

mais ou menos quantas pessoas abordaram aquela questão, ou de uma 

maneira próxima, etc. Portanto, é um auxiliar importante no momento atual 

para quem conhece a sua prática de investigação e está inserido em 

programas de mestrado doutoramento, e até mesmo licenciatura. Da parte da 

reitoria, eu penso que há muito incentivo e há muitas formações online e muita 

disponibilidade da parte dos funcionários. Eu sou uma pessoa que não usava 

muito tecnologias informáticas e este ano fui forçada a fazê-lo, evidentemente. 

Mas já no ano anterior e noutros eu fiz formações muito pequenas para 

obviamente ir me introduzindo nestas áreas que hoje são fundamentais. Nunca 

na minha vida pensei em partir para e-learning, não apenas por eu ter 40 anos 

de serviço, isso não quer dizer nada, mas por ter hábitos de trabalho muito 

arraigados.  

Mas porque obviamente isso hoje é um fundamental e no mundo do 

ensino um professor é aquele que aprende constantemente, é aquele que tem 

que estar constantemente a aprender. Aprende com a realidade, com as 
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experiências, com os alunos em concreto e têm necessariamente que tentar o 

melhor tipo de ferramentas e sobretudo aquelas que atraem mais, porque a 

geração mais jovem é a geração da internet, a geração da informática. É uma 

linguagem e um mundo que para eles é natural. Portanto é uma necessidade, 

de facto. E penso que a Universidade do Porto, nesse ponto de vista, tem 

investido muito. E no momento da pandemia, houve muito incremento em 

seminários de várias ordens, e tudo fica na internet, obviamente. Muitas 

formações online de várias plataformas para que cada um de nós pudesse 

cumprir as funções da melhor maneira. Uns fizeram mais facilmente que 

outros, eu não fiz com grande facilidade, fui fazendo e fui me adaptando. E, por 

exemplo, até trabalhei com outra ferramenta porque me pareceu mais fácil. Um 

colega que também adotou essa ferramenta tinha me falado nela e eu adotei 

ela. Era paga, mas que eu preferi porque consegui trabalhar com ela com 

alguma facilidade e raramente falhava. O Zoom ao princípio falhava bastante 

porque houve uma sobrecarga sobre o sistema. Essa plataforma que eu usei 

era adotada pela Faculdade de Direito, que é era CiscoWebX. Nas Letras, 

penso que muito pouca gente adotou. Esse colega que me apresentou essa 

ferramenta conhece muito de sistemas informáticos e eu expus essa questão 

aos superiores e disseram que não aconselhavam porque essa plataforma era 

paga, enquanto que o Zoom era oferecido gratuitamente pra Universidade. E 

como aquela plataforma estava a ser útil, preferi pagar a arriscar a ter aulas 

muito interrompidas, a ter aulas programadas se eu não conseguir dá-las, ou a 

comprometer a matéria necessária e o desenvolvimento mais eficaz possível 

das aulas. Foi isso que me fez adotá-la. 

 

Sim, faz todo sentido. Agora queria falar um pouco mais a respeito das 

ferramentas digitais não somente da parte eletrônica. Então minha 

pergunta seria mais encaminhada em relação às ferramentas como 

Google, Wikipédia, YouTube e etc. Eu gostaria de ver a opinião da 

professora em relação ao uso por parte dos estudantes para consultas 

pesquisas e para tirar dúvidas. Como é que a senhora enxerga? E se essa 

utilização do Wikipédia e de infinitas páginas disponíveis online, se a 

senhora acredita que esse tipo de ferramenta acaba por gerar um 
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conhecimento global raso. Ou seja, a busca é sempre pelas respostas 

mais imediatista, mais rápidas e o aluno não se aprofunda tanto. 

 

PROF. CELINA: Bom como eu dou uma cadeira que é teórica, sou professora 

de literatura, trabalho com textos muito particulares que nem sempre são 

acessíveis. E a antologia que eu adotava normalmente era 6 volumes grandes 

de dossiês com textos e eu dizia aos alunos “para a próxima aula por favor vão 

ao dossiê X, façam fotocópia do texto X, etc. Quando a faculdade fecha eu fico 

privada disso. Tive que andar a procura pela internet por textos que pudessem 

substituir aqueles aos quais os alunos não tinham acesso e que servissem os 

objetivos que eu precisava atingir e que estivessem ao nível de leitura de 

alunos daquele momento da formação. Alguns eram simples, alguns eram 

demasiadamente complicados. Uso a internet linearmente, ela é muito útil, mas 

a atenção que eu chamo aos meus alunos é a necessidade de espírito crítico. 

Uma disciplina que eu dou tem uma base digamos reflexiva muito grande e 

crítica. E cada vez mais o espírito crítico é necessário porque na internet não 

há filtros e, portanto, nós encontramos textos excelentes, mas também textos 

sem qualidade ou textos onde a informação está apresentada de uma maneira 

extremamente redutora e linear. Ora, se o aluno não confronta textos e não se 

habitua a saber que há vários níveis e vários graus e não pode ficar apenas por 

uma fonte ou por uma indicação, isso pode ser prejudicial. A internet facilita 

isso, em vez de andarem a procurar no livro A, B ou C, ali tem acesso mais 

facilmente a outras fontes. O problema está no grau de maturidade do aluno e 

no modo como ele encara o seu próprio processo do conhecimento: se quer 

saber de facto com alguma segurança ou se apenas quer responder de uma 

maneira minimamente satisfatória e às vezes pensa que está respondendo de 

uma maneira satisfatória não está. Exatamente por isso, porque lhe falta certo 

apuro crítico. E o único perigo da internet é esse. É não haver filtros. Há muita 

asneira na internet, há textos com erros científicos, como também, já chamei a 

atenção muitas vezes para isso, há erros em livros publicados, em livros que 

circulam e em manuais.  

Infelizmente também se encontra isso. Às vezes isto aparece assim mas 

não é necessariamente assim. Vão ver A, vão ver B, vão ver C, porque é que 
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eu não aceito essa formulação ou conceito, trabalhar dessa maneira por isto, 

isto e isto. Embora eu sei que vão encontrar em muitos livros. Essa situação já 

se encontra ao nível que sempre se encontrou. Obviamente, ao nível da 

publicação escrita. A internet é também uma ferramenta extremamente 

poderosa e de rápido acesso e, portanto, é muito fácil, em segundos, que um 

texto possa circular no mundo todo. Esses problemas que distinguem o 

verdadeiro conhecimento do falso conhecimento aumentam exatamente pelas 

características do meio que é rápido, é instantâneo e, portanto, pode circular 

muito rapidamente e às vezes é uma questão de sorte, o aluno pode ir parar a 

um bom texto ou mau texto, quando procura. Depende também do modo como 

procura. Se ele souber procurar ou na procura que faz, ele já tiver um pouco de 

consciência do que procura obviamente que ele chegará mais facilmente a 

textos mais fiáveis ou com um grau de conhecimento de facto mais 

desenvolvido. Se põe apenas um título ou um nome ou um conceito sem 

nenhuma contextualização pois pode facto encontrar, por sorte, um texto 

excelente, mas pode também ter outros que não são.  

 

Principalmente na área de Letras. Eu também sou graduado em Letras e 

nós precisamos ter visões diferentes do mesmo assunto. Respostas 

imediatistas matam total o conceito do próprio curso de visão crítica e do 

conhecimento. Bom, seguimos para a questão do papel do professor. Na 

educação, nós dizemos que hoje em dia estamos vivendo o que muitos 

autores chamam de Educação 3.0, onde o professor passou a ser um 

facilitador da aprendizagem. Ele saiu daquele papel de fonte do saber e 

agora ele facilita, é um mediador do ensino. Tudo isso se dá devido ao 

auxílio da tecnologia digital que contribuiu bastante para essa situação. 

Então queria saber a visão da professora em relação a esse novo modo 

de ensinar, através dessa tecnologia digital e como a senhora vê esse 

novo modelo atrelado a tecnologia. Até que ponto isso contribui ou isso 

desfavorece o ensino? 

 

PROF. CELINA: É sempre uma questão de grau e do modo como o ensino é 

exercido. Eu estudei no âmbito do ensino tradicional, mas um ensino muito 
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exigente e muito fundamentado onde nos era exigido exatamente, mesmo no 

ensino secundário, um determinado rigor nas execução ou nos eram exigidas 

uma série de qualidades que com o tempo se foram perdendo porque houve 

uma transformação social e política em Portugal muito grande, que gerou 

obviamente uma mudança de mentalidade. Depois o ensino secundário foi 

sujeito durante 20 a 30 a reformas do ensino sucessivas, mas radicais. Cada 

governo que surgia em vez de repensar criticamente o modelo que tinha 

anteriormente isso, repunha outro inteiramente novo. Isso gerou muita 

confusão em termos de prática pedagógica, em termos de ensino, em termos 

daquilo que é ou que pode ser o ensino. Como aluna, tive excelentes 

professores, professores médios, um ou outro mau. Os maus eram raros.  

Agora, repara, era um mundo completamente diferente e eram ensino de 

facto que nos apelava para, de uma certa maneira, uma capacidade de 

raciocínio. Embora muitas pessoas não tivessem essa consciência e 

memorizassem. É porque obviamente essa questão do facilitismo não é de 

hoje, sempre existiu. Teve vezes que eu memorizava ou copiava. Aconteceu 

desde sempre. Pode ser um excelente professor de uma ótica tradicional, pode 

ser um excelente professor de uma ótica que não é tradicional ou a tradicional 

como eu estou a descrever, que é apenas um certo tipo de ensino tradicional. 

Quem trata de questões pedagógicas, e essa é sua área, sabe que o 

papel do professor tem uma missão que é, se nós fossemos ver do ponto de 

vista da eficácia, é uma missão tremendamente difícil e ingrata porque o 

professor tem que ensinar, mas o que é ensinar: é transmitir conhecimentos; é 

transmitir espírito crítico; é dar ferramentas para que o aluno se desenvolva. 

Pois fala-se em ensino e aprendizagem, exatamente porque só há ensino 

quando há aprendizagem. Só que a aprendizagem é parte do aluno e muitas 

vezes o aluno esquece que ele tem que ter um papel ativo. O que no fundo faz 

o professor é exatamente essa ideia do facilitador ou do mediador. O professor 

é, quer na via tradicional quer na via menos tradicional é aquele que tem como 

objetivo, na minha opinião, fazer com que o aluno desenvolva as suas 

capacidades ao máximo. Agora o aluno pode não querer fazer e isso nós não 

podemos forçar. O ensino universitário é isso. Implica o fornecimento de um 

conjunto de conceitos de metodologias operatórias, neste caso ferramentas 
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também, que façam com que o aluno as use maximamente ou que deveriam 

fazer ou que estão destinadas ou supostas para que o aluno, através desse 

tipo de elementos que lhes são transmitidos, desenvolva as suas capacidades. 

Não há um único tipo de inteligência. Há vários tipos de inteligência. E, 

portanto, um sistema ou um método que não é eficaz com um aluno, será 

eficaz com um outro. Não é apenas porque alguém tem um determinado tipo 

de inteligência mais desenvolvido que outro que essa pessoa é 

necessariamente mais inteligente que a outra. Até digo para os meus alunos, 

cada qual tem a sua cabeça e todos nós temos cabeça e é com ela que 

vivemos e, portanto, ela tem X características. Isso vai implicar que a pessoa 

tenha consciência, obviamente, das suas capacidades e saiba explorá-las, no 

sentido de fazer com que elas de facto o encaminhem para uma atitude de 

consciência da realidade, não apenas daquilo que lhes é transmitido nas aulas, 

ou seja, Matemática, Física, História da Antiguidade Grega ou o que quer que 

seja. Justamente porque o ensino tem essa características que é a do 

conhecimento, para estamos atentos à realidade.  

  

A senhora falou a respeito da parte da aprendizagem, porque o aluno 

realmente hoje em dia tem mais autonomia para aprender e há uma 

responsabilidade dele também ter uma participação mais ativa. Em meio a 

essa revolução tecnológica que nós vivemos, queria entender se a 

senhora acha que seus alunos apresentam um certo nível de dependência 

desses tais recursos tecnológicos, dessas ferramentas do Google e 

Wikipédia, para aprender.  

 

PROF. CELINA: Eu acho que o grande defeito que eu encontro em muitos dos 

alunos é a imaturidade intelectual. Por imaturidade intelectual, os alunos não 

usam adequadamente nem as ferramentas modernas, nem sequer as 

tradicionais. Exatamente porque é uma questão de imaturidade intelectual, que 

vai levar até muitas vezes a uma desresponsabilização. O professor disse isso 

na aula, deu essa matéria então é assim e acabou. Eu não vou continuar a 

investigar, não vou continuar a procurar ou vou ler o livro de fulano, ou vou ler o 

texto de fulano, ou vou procurar isso ou aquilo. E se encontrei isso na internet, 
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se está na internet é assim mesmo. Alguns alunos criaram esse tipo de 

dependência pela facilidade e pelo acesso rápido. E porque, obviamente, a 

internet permite situações de fraude. E não são novas, sempre existiu. Isso 

torna-se mais fácil de certa maneira. 

Porque é óbvio que em qualquer área nós temos o conhecimento sólido 

da matéria, mas é sempre possível haver um texto, um autor, um determinado 

ponto de vista comum. Nenhum de nós tem o conhecimento ou o domina 

propriamente. O conhecimento universitário é especializado e hoje evolui muito 

rapidamente e circula muito facilmente, em função das mídias e das novas 

tecnologias. É perfeitamente possível, de facto, que essa situação se agrave 

pela facilidade e pela ilusão que cria de uma certa impunidade. O problema é 

que se criou uma atitude muito previsível relativamente a questão do plágio. E 

isso tem consequências ao nível do desenvolvimento do aluno. Agora também 

é verdade que os alunos não são todos iguais e que os objetivos dos alunos 

também são muito diferentes. Há alunos que vão fazer o curso porque gostam 

da matéria, alunos que vão fazer o curso porque querem abrir os seus 

horizontes, que querem mudar sua maneira de ver a realidade, mas muitos não 

fazem nessa perspectiva. Fazem apenas porque querem ter um diploma pelas 

mais variadas razões. Ou porque acha que o diploma lhes vai garantir um 

emprego, ou porque as famílias acham que eles devem ter um diploma, então 

os pais pagam e eles fazem. Portanto, não há muitas vezes um interesse 

particular por aquela área. Muitas vezes assiste-se entrevistas em jornais, 

televisão e em certos tipos de mídia e vê pessoas até da área de Letras que 

dizem “ah, mas eu não gosto de ler”. Mas como é que é possível? E quando é 

um professor é mais grave. Porque obviamente o professor, em princípio, é um 

estudante toda a vida. É uma inerência da profissão. E de facto a pessoa tem 

que aprender até o fim. Ou pelo menos até deixar de exercer a profissão. Mas 

o ensino é ingrato por isso. Porque o professor pode tentar ensinar, mas se o 

aluno não faz a sua parte não há aprendizagem. Isso é frustrante para o 

professor, porque vê que seus objetivos não são atingidos. E quais são os 

objetivos dos professores? São os mesmos dos alunos: que haja o melhor 

resultado possível, que se alcance o melhor resultado possível. Mas para se 

alcançar esse melhor resultado possível, há graus de exigência que tem que 
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ser cumpridos. E muitas vezes o aluno não tem essa consciência, à partida, ou 

não procura encontrá-la porque para aceder a ela, e muitas vezes teria que se 

por em causa mudar hábitos de estudo e de vida instalados. E isso é sempre 

difícil, seja em que idade for. Embora o jovem, em princípio, deveria ser alguém 

ou é alguém predisposto à mudança ou com uma capacidade para mudar 

tendencialmente maior do que uma pessoa menos jovem. Mas isso não 

acontece necessariamente. Encontramos jovens muito poucos abertos a 

mudança.  

 

Relativamente a esse facilitismo, em que eles estão sempre buscando as 

respostas mais rápidas, justamente por essa questão de mais conforto ou 

preguiça. Até hoje não consegui definir exatamente a razão. Mas eles já 

chegaram para senhora de alguma forma e pediram esse material de 

apoio por meios digitais? “Professora, poderia disponibilizar um texto A, 

B ou C em alguma plataforma ou recomendar alguma página?” já fizeram 

algo assim ou é geralmente por livro? 

 

PROF. CELINA: Não. Normalmente, até o ano passado, liam os textos que 

existiam, a ser fotocopiados nas instalações da faculdade. Lá já estava tudo 

organizado e eu dizia o texto x, texto este, texto aquele. Portanto, era eu que 

tinha que andar na internet à procura e eu que lhes dizia vão ao site x, 

procurem o texto x ou leiam o texto x. Era eu que fazia a pesquisa e que lhes 

manda ler. Às vezes, houve alturas em que até os alunos me ajudaram porque 

eram mais rápidos do que eu e eu dizia que havia determinados textos 

disponíveis, que não conseguia aceder por problemas no meu computador, e 

os próprios alunos acediam mais rapidamente e os disponibilizavam aos 

próprios colegas. Isto em aulas, quer na licenciatura e no mestrado. Tive essa 

experiência bastante gratificante até quando a plataforma ia a baixo, no início o 

Zoom ia bastantes vezes a baixo, e eram os próprios alunos que criavam a 

reunião para podermos continuar a aula. Isso aconteceu mais na licenciatura, 

sobretudo, e foi mais que uma vez, éramos um grupo pequeno. Havia alturas 

que eu dizia que o texto x não seria de fácil acesso e alguns alunos, bastante 

ágeis nisso, encontravam e mandavam-me um e-mail a dizer que o tinham 
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encontrado e eu mandava essa indicação para todos os alunos. Era eu que a 

partilhava, mas no fundo fazia o reenvio do email do aluno que tinha 

encontrado o texto dizendo para seguir a indicação do aluno em questão. Tive 

essa experiência. Em relação à questão do facilitismo e da procura do 

imediatismo, é uma questão cultural, social na qual o ensino e todas as outras 

instituições se ressentem porque vivemos numa sociedade do imediatismo que 

favorece esse tipo de respostas automáticas de recepção à crítica do 

conhecimento ou de notícias. Porque muitas vezes ou na maioria das notícias 

que nós vemos, eu comento muito isso ou comentava muito isso, porque faço 

muitos comentários a situações pontuais para explicar isto ou aquilo: "vejam 

isto" ou "aconteceu aquilo" ou "já repararam bem que isto era assim e não 

assim", porque justamente os mídia evoluíram em termos de certo tipo de 

publicação social de uma maneira que não foi a melhor. E, portanto, esses 

instrumentos não têm uma capacidade de interação porque eles não 

interagem, eles impõem. O problema está aí, é um tipo de funcionamento que 

melhor ou pior vai impor um certo: “Onde viu a resposta? Ah, vi na televisão a 

resposta”, "ah, na televisão veem um fulano dizer isto ou aquilo e depois?"  só 

por ter aparecida na televisão o que isso quer dizer? Já lhes disse muitas 

vezes e, já aconteceu comigo, convidarem-me para fazer uma determinada 

intervenção numa situação X e as perguntas que depois formulam e, com todo 

o respeito pelos jornalistas que o fizeram, são perguntas que qualquer pessoa 

com uma cultura mediana responderia. E isso não quer dizer que o jornalista 

não se tenha preparado, mas muitas vezes as perguntas que nos são feitas 

podiam ser respondidas por pessoas com uma preparação mediana, não 

necessariamente superior, e há outras vezes chamam-se pessoas que de facto 

não têm grande capacidade de comunicação ou aquelas que são peritas na 

comunicação e respondem a qualquer pergunta seja de que área for. Porque 

justamente aquilo que elas sabem é olhar para a câmera, falar pausadamente 

e não dizer praticamente nada, mas dar a ilusão que disseram alguma coisa 

quando não disseram. Isto tem a ver com muitas outras coisas que 

ultrapassam o ensino. Tem a ver com uma questão social. É ótimo que se 

convide especialistas, e até para explicar coisas simples não é, de modo 

algum, um insulto convidar um especialista para se fazer uma pergunta muito 
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simples. Falta é saber se esse especialista convidado tem a capacidade de dar 

essa resposta simples, sem dar uma resposta redutora ou linear. E isso já tem 

a ver com a capacidade de comunicação da pessoa, daquele que é 

entrevistado e às vezes também do entrevistador. Já assisti a pessoas com 

bom currículo, na área do jornalismo, fazerem perguntas absolutamente 

lineares a pessoas altamente preparadas que iam respondendo com toda a 

educação e boa vontade mas que mostravam, também de uma maneira muito 

sutil, que a pergunta estava mal formulada ou que não podia ser colocada 

daquela maneira porque não era tão simples quanto isso. A maioria das 

questões não podem ser respondidas sim ou não. Muitas sim mas há outras 

que não podem ser respondidas de uma maneira tão direta ou tão taxativa. E 

nem sempre aquilo que os mídias que estão a conduzir uma entrevista tem a 

consciência exata dessa situação. Portanto, é evidente que o contributo que a 

pessoa vai dar é um contributo que é válido. Mas que poderá ser encarado, 

penso eu, como frustrante sobre certos pontos de vista. Por exemplo, às vezes 

a pessoa está a falar e dizemos “ah o tempo é curto, só temos dois minutos”. 

Há questões que não podem ser respondidas em um minuto, exatamente 

porque não são sim, nem não. 

 

E isso vai ser refletido nos próximos debates políticos. Certamente vai 

acontecer, como nos Estados Unidos e no Brasil. Essa capacidade de 

síntese que às vezes eu acho um absurdo, como a professora falou. 

Como que você vai resumir um projeto de segurança social em dois 

minutos. É impossível. 

 

PROF. CELINA: "Vamos tentar ser mais justos." Isso diz tudo de fato e não diz 

nada. Vai tentar ser mais justo como? De que maneira? O que que vai mudar? 

Quais vão ser as alterações? Como isso vai ser implementado? Se isso não 

pode ser explicado de uma maneira clara, com uma audiência grande em 

pouco tempo. Pessoa com uma excecional capacidade de comunicação 

conseguem dar uma ideia fiel de um projeto extremamente complexo, mas a 

maioria de nós não é capaz de fazer isso. A maioria de nós me refiro à 

humanidade, não necessariamente os professores universitários. Esses, em 
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princípio, tem um espírito de síntese por natureza. Mas se muitas vezes 

estamos em comunicação alargada, em vez de gerar informação vai gerar 

ruído. Vai gerar ruído porque se presta a interpretações distintas. Não há o 

domínio da parte de quem está a ouvir de certas questões ou situações ou 

matérias. Portanto, muitas vezes a mensagem não é transmitida de uma 

maneira tão clara quanto a que aquele que perguntou sugeriu e muitas vezes 

aquele que quer responder e tentou responder da melhor maneira não 

consegue. É um problema real. No caso de um telejornal ou se há um debate e 

há X horas, esse tempo de antena tem que ser controlado, óbvio. Mas se tem 

que ser controlado, tem que ser pensado de acordo com aquilo que está em 

causa e os objetivos. Não posso deixar cinco minutos para uma questão que é 

impossível ser abordada de uma maneira correta nesse tempo. 

 

Voltando a falar da dependência da tecnologia, gostaria de inverter o 

papel. Perguntei inicialmente a visão da professora em relação aos alunos 

e relação de dependência deles. E agora eu queria inverter e perguntar se 

a senhora se acha dependente de alguma forma do uso da tecnologia em 

sala para ensinar. Ou seja, seria mais uma reflexão sobre como seria a 

experiência de lecionar sem qualquer ferramenta digital, como slides, TV? 

 

PROF. CELINA: Eu fiz isso praticamente a minha vida toda. Não fiz antes 

porque não pude. Às vezes fazia muitas referências a filmes, mandava ver 

alguns filmes em casa e depois discutia no princípio da aula. Mas a minha 

cadeira também, de certa maneira, permite isso. Provavelmente tenho certeza 

que há vários colegas que trabalham na mesma área que eu e que tem um tipo 

de aula que é completamente diferente. Por exemplos, nas minhas aulas não 

há PowerPoints. Faço sínteses na aula ou peço aos alunos que o façam. 

"Sobre o que falamos hoje?" Eu durante muitos anos pedia sempre no final da 

aula para fazer um sumário. Para eu ter um controle daquilo que foi percebido. 

É claro que os alunos escreviam os sumários e escreviam conforme 

entendiam. Mas com isso treinavam a capacidade de síntese. 

Pedagogicamente, eu sou muito pouco ligada às novas tecnologias. Este ano 

fui por necessidade, como lhe disse. 
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Mas o que a senhora poderia dizer que mudou na forma de lecionar, de 

hoje em dia para 10, 20 anos atrás? Em relação ao ambiente dentro de 

sala, mudou a abordagem? A tecnologia tornou mais dinâmico, menos ou 

não influenciou em nada? Como a senhora enxerga isso? 

 

PROF. CELINA: Assim, às vezes acontecia isso: estava a tratar de um assunto 

qualquer e a dizer "Bom, fulano de tal falou isso, mas não me lembro bem o 

ano ou a data" e os alunos iam pegavam no telemóvel e diziam "foi no ano tal". 

Ou começava a citar um texto, mas não o tinha de cor e os alunos 

encontravam na internet e o ditavam. E eu agradecia. Isso tem acontecido e 

pode dinamizar uma aula e pode suprir esse tipo de situações. Mas isso é de 

certa maneira um contributo dos alunos. Como eles tem esse elementos 

tecnológicos com eles na sala, eu pedia a colaboração deles. Permite uma 

interação. 

 

E, por fim, queria fechar aproveitando essa questão da pandemia, que foi 

uma situação ímpar na vida dos professores, na questão de lecionar e 

repensar a forma de ensinar, principalmente à distância. Pegou todos de 

surpresa. Queria entender um pouco a opinião da professora em relação à 

Educação a Distância e se a senhora acredita que a tecnologia digital faz 

com que essas aulas lecionadas à distância tenham as mesmas 

qualidades que as presenciais. E o que falta? 

 

PROF. CELINA: Não tem. Porque mesmo havendo a possibilidade dos alunos 

levantarem questões, e eu responder sim, não, etc. Eu acho 

que, curiosamente, isso vai ser, por um mecanismo quase perverso, pode 

permitir o retorno a aulas quase ancestrais, por um lado. No sentido em que 

era "Perceberam ou não perceberam?", "Não tenho dúvidas". Quer dizer, isso 

pode favorecer a facilidade do aluno, ainda mais. Já para não falar nas 

situações em que a pessoa pode ligar o computador, desaparecer e não estar 

a ouvir nada. Isso já não se fala. Mas esse tipo de situação que deveria 

favorecer a interação, pode levar exatamente a um ensino curiosamente mais 
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tradicional. Tentaram-se outros tipos de abordagem. Por exemplo, mandar 

trabalhos ou ler um texto, estudarem tal  situação por si mesmos e usar as 

aulas para tirar dúvidas. Por acaso não implementei essa didática pedagógica. 

Mas sei que foi implementada. Mas não perguntei aos colegas qual foi a 

sensação com a qual eles ficaram. Portanto, depende. Eu dei aulas 

praticamente como dava, falando para a câmera, perguntando se tinham 

dúvidas, lançando perguntas, etc. Basicamente da mesma maneira que eu faria 

presencialmente. Tive alunos que colaboraram bastante, e no início alguns até 

ajudaram do ponto de vista das ferramentas tecnológicas, nas quais eu não 

sou nada ágil. Enquanto haviam outros que eram presenças ausentes. E não 

posso provar que não estavam a ouvir. Mas até antes, havia alguns que ao fim 

do semestre nunca ouvi a voz. E dou aulas há muitos anos e é uma coisa 

estranha, mas acontece. A tecnologia, nesse ponto de vista, não altera muito. 

 

É muito curioso porque para essa pergunta eu obtive diversas respostas 

e acho que varia muito principalmente pela área de ensino. As áreas mais 

ligadas a parte da informática, como a Engenharia, Arquitetura tem uma 

visão X. Já a área mais de humanas, mais Ciências Sociais, é uma outra 

visão. E varia de acordo com a categoria, muito engraçado. Eu queria 

fazer uma última pergunta, aproveitando que a senhora me deu várias 

informações extremamente importantes, é a questão da avaliação. Como 

que foi essa adaptação? 

 

PROF. CELINA: É terrível. E disse aos alunos, isso para mim é terrível porque 

eu tinha plano de trabalho que anunciei em fevereiro, no segundo semestre, 

informando a estrutura, os relatórios que deveriam ser apresentados, nas 

orientações tutoriais, e depois disso atendo todos pessoalmente até finais de 

abril. Porque eu dou uma disciplina teórica, que tem as suas características, 

como todas as outras. Eu tinha alunos que vinham das artes plásticas, ou da 

área de direito, e no início do semestre eu pedia que se apresentassem mais 

ou menos em resumo, e tinha uma vaga ideia daqueles alunos, mas depois era 

no atendimento presencial no meu gabinete que eu ia formando uma ideia mais 

clara dos alunos e podia perguntar "leu alguma coisa dessa área, o que leu, o 
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que não leu" e conforme a informação do aluno, eu direcionava as leituras. Às 

vezes não tinham informação nenhuma e eu dava-lhes um texto que dava uma 

informação geral. E fui impedida de o fazer, porque lhes disse a certa altura 

que estava muito frustrada porque estava a trabalhar às cegas, de certa 

maneira. Porque, como me faltou esse elemento que considero fundamental, 

que é conhecer o aluno minimamente para perceber o que é que lhe interessa, 

do que viu até agora o que acha mais interessante, e no que gostaria mais de 

trabalhar. Isso era um elemento fundamental para indicar o texto de trabalho ou 

assunto. Isso faltou. Como um médico que não tem consciência exata do 

problema e, portanto, sua posição nunca pode ser tão produtível quanto seria. 

Para mim foi frustrante. Embora os alunos tenham feito apresentações, todas 

pela internet, depois os trabalhos foram submetidos em Turn It In. Mas eu, 

mesmo assim, ainda dentro do período de avaliação, eu atendi os alunos já 

depois dos trabalhos terem sido submetidos, entrevistei cada um deles. Porque 

acho esse momento fundamental para uma avaliação. Essa situação dificultou 

muito o meu trabalho normal. Em abril já teria o calendário e teriam até junho 

para submeter. Poderiam, entretanto, pedir orientação. Ao final de junho 

submetiam a proposta escrita. E tudo isso teve que ser alterado. Tudo foi tardio 

porque houve semana em que não houve aulas e isso foi feito praticamente em 

final de maio. Portanto, o trabalho teve que ser diferente porque houve todas 

essas alterações. 
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Entrevista 8: Profa. Dra. Maria Luísa Neto (Mestrado em Direito) - Professora 

Associada 

 

Começo a falar sobre como muitos professores da geração mais recente 

tendem a estar mais envolvidos com tecnologia no dia-a-dia. Já têm o 

hábito e já crescem com isso. Gostaria de saber se durante a trajetória da 

professora a senhora recebeu ou recebe algum tipo de estímulo ou 

exigência por parte da Faculdade para usar aparelhagem eletrônica em 

sala. 

 

PROF. MARIA: Antes de mais nada eu precisava perceber quando diz 

aparelhagem electrónica que é que estamos exatamente a falar? 

 

Computador, TV, internet, quadro digital...Tudo que tenha a ver com a 

parte digital. 

 

PROF. MARIA: No que diz respeito a um incentivo por parte da faculdade 

diretamente eu diria que não. Talvez agora por razões do contágio pandêmico, 

necessariamente, porque a maior parte das aulas é lecionada à distância, mas 

sem ser neste contexto pandêmico, diretamente por parte da faculdade, eu 

diria que não. Exceto no caso, naturalmente, de utilização daquilo que é o 

Sigarra, enquanto instrumento da Universidade do Porto, para efeitos de 

introdução de sumários e de documentos. Mas eu julgo que não é isso que 

estás a referir quando fala da utilização da aparelhagem dentro da sala de aula.  

 

Pensando em uma sala de aula dos anos 80 onde era basicamente o 

quadro, o professor falando e os livros e cadernos, hoje já há a presença 

do próprio computador em sala para buscas complementares. 

 

PROF. MARIA: Sim, mas no caso das Ciências Jurídicas, o uso do computador 

em sala de aula é muito reservado. Não significa que em termos de trabalho 

autônomo, trabalho de investigação, julgo que é impossível um estudante 

trabalhar sem acesso aquilo que seja o acervo digital, para procura de 
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legislação, procura de jurisprudência, coisa que na minha altura tinha que ir 

para uma biblioteca e tirar fotocópias, e hoje em dia está obviamente 

muitíssimo mais facilitado. Agora isso não é utilização diretamente em contexto 

de sala de aula.  

 

E qual seria sua relação com a tecnologia, de forma geral? 

 

PROF. MARIA: Fundamentalmente, em termos de comunicação, e-mails, 

pesquisa, no caso de legislação e jurisprudência, de tendências da atualidade 

em termos de referências, enfim. Para efeitos estritos de ensino e 

aprendizagem, não uso, por exemplo, redes sociais. Posso dar algum tipo de 

complemento a referência de redes sociais, mas eu não a utilizo por mim para 

efeito de ensino e aprendizagem. Não coloco eu conteúdos para efeitos de 

ensino e aprendizagem. 

 

Nem disponibilizar algum livro em formato digital para que os alunos 

acessem? 

 

PROF. MARIA: Ah, não. Isso sim, claro. Mas não é disponibilizado em sala de 

aula. É óbvio que disponibilizo um acervo digital grande de documentos para 

cada uma das unidades curriculares através do Sigarra, através da página da 

disciplina.  

 

Na minha cabeça, tenho que as aulas jurídicas ainda continuam com 

aquele aspecto muito mais de debate, de discussão de ideias. Sem tanta 

necessidade da internet. 

 

PROF. MARIA: Sim, se vai ser um debate e uma discussão de ideias com base 

em elementos muito deles já retirados em contexto digital, claro que sim.  

 

Agora para falar um pouco mais das ferramentas digitais. Queria entender 

um pouco como a professora faz no uso das ferramentas digitais, como 
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Google, Wikipédia, YouTube, etc., e como enxerga o uso dessas 

ferramentas por parte dos alunos para estudar, pesquisar e tirar dúvidas.  

 

PROF. MARIA: Eu acho que o grande problema essencialmente, e eu tenho a 

preocupação de dizer isso aos meus alunos, é a questão de fiabilidade das 

fontes. Eu não vejo qualquer problema em que os alunos numa primeira 

aproximação de pesquisa utilizem, por exemplo, um motor de busca como o 

Google, ou mesmo como a Wikipédia. Agora, não pode ser essa a fonte última 

em termos de credibilidade. Portanto, se algum aluno me apresenta como fonte 

de um trabalho, por exemplo, um artigo da Wikipédia, isso claramente para 

mim não tenho qualquer validade. Que seja um primeiro passo, essa busca no 

Google ou até na Wikipédia, para perceber minimamente o que é que está a 

falar e a partir daí encontrar um caminho de pesquisa, não tenho problema com 

isso. Agora, não pode ser até por uma questão de credibilidade, não pode ser 

esse o acervo consultado. 

 

E a professora acredita que essas ferramentas de alguma forma podem 

acabar fomentando um conhecimento global raso por parte dos alunos, já 

que essas ferramentas oferecem respostas mais imediatistas? 

 

PROF. MARIA: Quando diz raso quer dizer mais superficial, é isso? 

Claramente. Por isso é que, em contexto científico, não podem ser utilizados 

como as fontes últimas. 

 

Concordo plenamente. Existem professores que discordam, dependendo 

da área deles. 

 

PROF. MARIA: Uma coisa é eu querer saber em que ano que ocorreu uma 

determinada situação, em que ano que morreu um determinado autor, 

claramente consigo buscar isso no Google ou na Wikipédia. Se quiser perceber 

verdadeiramente o pensamento de um autor, para discussão crítica ou 

científica, não podem ser essas as fontes.  
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Até porque, principalmente em relação a conceitos fica muito 

simplificado. Então, hoje nós vivemos o que muitos pedagogos 

denominam de Educação 3.0. Ou seja, o papel do professor mudou ao 

longo do tempo e ele deixou de ser uma figura central para se tornar um 

facilitador da aprendizagem. E muito disso se deu graças a própria 

tecnologia digital. Então eu gostaria de perguntar pra professora como a 

senhora enxerga o papel do professor hoje, nesse novo modelo de ensino 

e aprendizagem, tendo a tecnologia como ferramenta fundamental. 

 

PROF. MARIA: Eu julgo que o papel do professor não é muito diferente do 

papel que sempre foi. O papel do professor sempre foi esse de, não sei se 

chamaria de facilitador, mas julgo que o papel do professor é de alguma forma 

dar formação, e não apenas informação. Ou seja, por mais que vá aumentando 

hoje o tipo de informação disponibilizada nomeadamente em contexto digital e 

online, é importante que o professor sê um guia da floresta, o guia das várias 

árvores em que os estudantes vão movendo. Mas eu julgo que isso não é 

assim tão diferente do que acontecia no contexto não digital. Acho que o 

problema essencial hoje em dia é que o contexto digital multiplicou as fontes 

possíveis que os estudantes tem a sua disposição e multiplicando essas fontes 

traz o problema que eu já mencionei a pouco, de dificuldade em perceber quais 

são as fontes credíveis e quais são as fontes que não são credíveis. E trazem 

outros problemas, como de plágios, especialmente para determinados 

trabalhos de investigação e de avaliação. Agora, a minha perspectiva sempre 

foi de que, o professor muito mais do que passar informação tem que ensinar 

de alguma forma esse caminho para a formação. Ou seja, vou explicar porque 

não acho assim muito diferente. Na altura em que eu fiz a licenciatura, há 30 

anos, eu precisava de ler todos os dias o Diário da República para saber se 

tinha havido alguma alteração legislativa, e tinha que o ler fisicamente. Hoje em 

dia tenho o site em que eu faço digitalmente todos os dias de manhã. Agora, 

aquilo que importa é que quando eu ensino o aluno, lhe ensine os conceitos 

básicos e que ele saiba pensar independentemente dessa legislação ser 

alterada ontem, hoje ou amanhã e se ele tenha conhecimento disso quer por 
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papel quer por via digital. Ele tem que usar as ferramentas necessárias para 

ele pensar criticamente sobre as coisas, e isso tanto no contexto do papel 

quanto no contexto digital. Parece-me que desse ponto de vista, não há uma 

grande diferença quanto ao papel que, na minha perspectiva, é o papel do 

professor. Haverá outras opiniões, mas eu acho que o professor não existe 

para só dar informação. A informação está disponível de muitas formas. Seja 

por papel, seja em contexto digital. O tipo de ferramenta que pretende ser 

utilizada é uma ferramenta de pensamento crítico, essencialmente. 

 

Agora, afunilando um pouco mais e indo para a questão da sala de aula 

em si e de uma observação da própria professora em relação aos alunos. 

A senhora acredita que pelo que vê no dia-a-dia das aulas, me referindo 

mais ao contexto de ensino e aprendizagem, não falo do quesito da vida 

pessoal, a senhora acredita que os estudantes hoje apresentam um certo 

tipo de dependência desses recursos tecnológicos para aprender? 

 

PROF. MARIA: Obviamente que toda a gente depende pelo menos de um 

computador hoje em dia. Meu computador está lá para fazer pesquisas, mas eu 

diria que no campo jurídico, a dependência é muito menor do que em outras 

áreas. 

 

E por que seria? 

 

PROF. MARIA: Porque em outras áreas, por exemplo, a maior parte das fontes 

e da bibliografia está disponível online. No caso do Direito, isso começa a ser 

assim, mas não é ainda assim. E, portanto, quem quiser de facto fazer uma 

investigação, uma pesquisa séria, tem que ir para bibliotecas, tem que 

consultar ainda muito acervo em papel. Agora, é óbvio que eu não vou para 

uma biblioteca antes de consultar o catálogo online da biblioteca. Para 

perceber o que é que estou a procura. Mas julgo que nesse sentido o 

computador e essas ferramentas são importantes, mas não substituem ainda 

outras ferramentas.  
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Então, quando a professora passa algum trabalho ou algum projeto, os 

alunos normalmente continuam indo a procura dos livros mais do que 

utilizar a internet para tentar realizar? 

 

PROF. MARIA: Sim, como eu disse a pouco, não vejo problema que os alunos 

comecem com uma pesquisa através de um motor de busca, mas claramente 

ainda hoje em dia, apesar de estar em curso uma mudança, eu diria que a 

esmagadora maioria das fontes bibliográficas em Direito continua a ser em 

papel. A publicação através de e-book ou publicação online é algo que ainda é 

muitas vezes memorizado e mal visto. Claro que isto vai mudando e é também 

uma questão geracional, naturalmente. Mas a publicação meramente online 

infelizmente ainda existem muitos casos como o parente pobre daquilo que 

seja a publicação em papel. Se bem que a publicação online permite até uma 

divulgação muito maior das ideias. Agora, as pessoas tem muito receio em 

relação a uma eventual apropriação de ideias, em relação a plágios, em 

relação a violação de direitos autorais, etc. 

 

Entendo. Agora queria mudar um pouco a perspectiva, olhando mais pro 

lado da professora em si, em relação à tecnologia. Falamos agora a pouco 

da relação dos estudantes com a tecnologia, para ver se a senhora 

achava que havia alguma dependência e agora eu queria perguntar se a 

própria professora acha que se sente dependente da tecnologia para 

lecionar. 

 

PROF. MARIA: Sim, claro. Dependente no sentido em que já disse. Enquanto 

que há 30 anos, para saber qual era a decisão de um determinado tribunal num 

caso tinha que ir para uma biblioteca procurar e fotocopiar decisões e 

demorava quase cinco anos até conseguir ter acesso a isso em papel, porque 

demorava a publicação e etc. Hoje em dia eu sei qual é o texto do acórdão 

aprovado hoje de manhã no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, 

desse ponto de vista, há uma acessibilidade, óbvio, ninguém passa por 

carência hoje em dia de estar a espera um dia para saber qual o conteúdo de 
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uma decisão judicial de um tribunal internacional que está a milhares de 

quilômetros de distância. Desse ponto de visto é óbvio. Do ponto de vista 

também do que é o intercâmbio científico e a participação em redes 

colaborativas, essas ferramentas vêm facilitar imenso aquilo que é a 

possibilidade de cooperação. Conseguimos ao mesmo tempo falar e ter 

conhecimento daquilo que se passa, em vários sítios diferentes, porque essa 

facilidade de contacto hoje em dia é evidente, com colegas de toda a academia 

e de todos os países. 

 

 

Realmente, para o sistema em si facilitou bastante. Agora, como seria a 

experiência em sala de aula de lecionar sem a utilização dessas 

ferramentas para ensinar alguma disciplina de Direito? Sem e-mail, sem 

slide, sem vídeos, é uma situação ok? 

 

PROF. MARIA: Voltamos ao mesmo, qual o seu entendimento de sala de aula? 

Eu não utilizo e-mail em sala de aula, preciso do e-mail previamente, para 

enviar determinados textos, por exemplo, para os alunos do mestrado, pedindo 

que leiam os textos para a aula da próxima semana. Disponibilizo os 

documentos na ficha da unidade curricular. Mas julgo que não estava a se 

referir a isso quando se referiu a utilização em sala de aula. 

 

O e-mail foi um exemplo, mas me referia também a slides, vídeos ou 

qualquer alguma outra referência de busca para mostrar em sala. 

 

PROF. MARIA: A utilização de slides de PowerPoint, por exemplo, utilizo de 

vez em quando. Não sou demasiada adepta. Julgo que os PowerPoints podem 

ser demasiado redutores de discussão. Utilizo normalmente os PowerPoints 

quando estou a dar aula para estudantes que não são de Direito. Utilizo muitas 

vezes PowerPoints nessas situações por uma questão de nomenclatura, 

porque os estudantes de Direito estão mais habituados a determinadas 

expressões, e os estudantes que não são de Direito estão menos habituados e 

nesses casos pode dar jeito eles a verem escritas. E, obviamente, utilizo para 
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se de alguma forma e possível fazer uma pesquisa num determinado site, isso 

utilizo em sala de aula quando é para mostrar uma determinada pesquisa que 

seja importante fazer em sala de aula. 

 

Então a professora não teria problema nenhum em não utilizar essas 

ferramentas, imagino eu. 

 

PROF. MARIA: Em sala de aula, estritamente dentro da sala de aula, não, 

desde que pudesse ser feito antes e depois pelo computador.  

 

 

Sim, faz sentido. Bom, em tempos de pandemia, muita coisa foi alterada 

em cima da hora, planejamento, etc. Não sei a realidade do curso de 

Direito, mas eu sei que várias disciplinas ou foram suspensas ou se 

transformaram em disciplinas à distância. Professores tiveram que usar 

Zoom e outras plataformas, e levantou-se a questão e ficou mais em 

evidência a situação da Educação a Distância. Eu queria saber um pouco 

da professora em relação a esse modelo de ensino e se a senhora 

acredita que com a tecnologia digital essas aulas à distância possuem a 

mesma qualidade das presenciais. E se não, o que as difere. 

 

PROF. MARIA: Nós somos obrigados, nesse contexto que todos 

desconhecemos, e julgo que houve uma capacidade de adaptação muito 

grande, nomeadamente o pessoal da minha faculdade, nós não perdemos um 

único dia de aula. De um dia para o outro, passamos a dar aula à distância. 

Como temos um regime misto, houve de fato uma capacidade de adaptação 

muito grande. Se nós fizermos uma distinção entre aulas teóricas e aulas 

práticas, de alguma forma, julgo que aulas em que haja um modelo mais 

teórico de exposição, nessas aulas perde-se menos. Em aulas que sejam de 

maior interação com os estudantes, julgo que se perde mais. Mesmo nas aulas 

de exposição, mas isso depende de professor para professor. Eu estou 

habituada mesmo às aulas de exposição em que haja intervenção de alunos, 

outros colegas meus se calhar não. Mas no meu caso estou habituada a isso e 
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julgo que se perde. E perde-se sempre porque a relação mais próxima entre 

alunos e professores me parece que é essencial para a própria aprendizagem. 

Agora, por outro lado possibilita que se passe por cima de impedimentos que 

surgiram nesse contexto. Permite, por exemplo, saindo propriamente do 

contexto de sala de aula, mas pensando na organização de um seminário, a 

criação de um webinário permite fazer um encontro científico com muito menos 

recursos, com menos sobreposição de agendas, etc. 

 

E como a professora lidou com essa questão que foi criada em cima da 

hora, principalmente em relação às avaliações? Vi que alguns 

professores acabaram por mudar praticamente todo o planejamento de 

avaliação, porque seriam avaliações ao longo das aulas e tiveram que 

mudar em cima da hora. Uns tiveram que substituir provas presenciais 

por projetos, por exemplo. Como foi para a professora essa situação? 

Essa avaliação à distância é capaz de abranger com a mesma qualidade 

que as avaliações normais presenciais? 

 

PROF. MARIA: Nós seguimos as diretrizes que nos foram dadas pela 

faculdade. Não tivemos autonomia no que diz respeito a essa questão, até por 

uma questão de igualdade e de uniformidade dentro da faculdade. Eu julgo que 

as aulas à distância de alguma forma cumpriram seu papel. No caso da 

avaliação acho que deixa mais a desejar essa perspectiva. Acho que a 

avaliação à distância peca por defeito em relação a outros tipos de avaliação, 

mesmo que haja exame final, mesmo que haja avaliação distribuída. Ela não 

tem nem a mesma segurança e nem a mesma fiabilidade do que um outro tipo 

de avaliação. 

 

Então a senhora teve que seguir os mesmos padrões, só adaptando para 

o formato online. 

 

PROF. MARIA: Exato.  

 

Engraçado como as faculdades tem certa autonomia e cada uma funciona 
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de uma forma. Foi muito interessante ter essa perspectiva. Eu tive um 

professor do curso de Medicina, que a aula era totalmente prática, com 

dissecar corpos e etc., e a aula foi suspensa. Não teve nada. E outros 

tiveram que adaptar. É bem curioso como é que cada um lida com esse 

tipo de situação. Mas enfim, a minha ideia era basicamente essa, ter a 

visão da professora em relação à tecnologia. Minha pergunta final é: 

como a senhora vê a educação nos próximos anos, com todo esse 

aparato tecnológico digital? 

 

PROF. MARIA: Eu vejo a educação como aquilo que sempre foi, que é tentar 

atrair a atenção dos estudantes, nomeadamente num contexto em que eles 

tem muitas outras solicitações. Tem um pouco a ver com aquilo que já respondi 

quanto ao papel do professor. Eu acho que o papel do professor continua a ser 

exatamente o mesmo. Pode mudar o contexto, mas o papel do professor é o de 

facilitador, de um guia que não pode impor caminhos, tem que propor 

caminhos, que deve formar e não apenas preocupar-se com a transmissão da 

informação. Porque a informação passada hoje, estará amanhã completamente 

desatualizada. Portanto, o papel do professor não é passar informação, é 

antes, pelo contrário, formá-los para ter um pensamento crítico, para que eles 

possam, com a informação que há de ser nova, pois vivemos em um contexto 

de ensino jurídico no qual as leis que estão em vigor hoje não hão de ser, de 

certeza, aquelas que estarão em vigor daqui a 10, 15, 20 anos, quando os 

estudantes estiverem a exercer as suas profissões. Portanto, o papel do 

professor e da educação é sempre o mesmo. É despertar essa consciência 

crítica, competências comunicacionais, competências que passem pela 

veracidade da comunicação científica, determinados compromissos com a ética 

daquilo que é também fazer ciência. E perceber, para além do mais, que a 

educação não pode ser vista em termos restrito, ou seja, se alguém só sabe 

Medicina não sabe nada, se alguém só sabe Direito não sabe nada. Tem que 

haver aqui uma perspectiva mais integrada, mais dual, que permita que as 

pessoas se formem e que aprendam a crescer também a sua personalidade ao 

longo do processo educativo. 
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ANEXO III – Grelha de Entrevistas 

 

CATEGORIAS 
SUB-

CATEGORIAS 
EXCERTOS DAS ENTREVISTAS (uma coluna por entrevistado) 

Incentivo ao uso da tecnologia 

digital pela faculdade 

Há incentivo 

“Estímulos por parte da universidade há. No caso da faculdade de engenharia em particular, há 

muitos anos se incentivou a utilização de meios de ensino a distância e a disponibilização de 

conteúdos através das ferramentas que existem disponíveis. Lembro que a introdução do Moodle na 

faculdade de engenharia já tem, provavelmente, cerca de 20 anos, talvez.” (E1: Professor 

Associado, Área Científica: Engenharia Civil, p.83)  

“A universidade incentiva a fazer isso, mas há muita gente que não faz de tudo.” (E2: Professor 

Catedrático, Área Científica: Matemática, p.89) 

“Obviamente, que sou constantemente desafiado pela FPCE (Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação e a UP (Universidade do Porto) a utilizar as novas tecnologias. Tudo acontece na 

plataforma do Sigarra (Ficha da UC [Unidade Curricular]; sumários, avaliações, e-mails dinâmicos, 

CV…), mesmo que algumas ferramentas não sejam nada favoráveis ao utilizador comum. Temos 

mesmo de ser especialistas na utilização da plataforma com o risco de sermos penalizados, por 

exemplo, na nossa avaliação de desempenho.” (E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e 

Formação de Adultos, p.97) 

“Sim, a universidade e, mais do que a universidade, a faculdade porque a escola tem condições 

para isso e até estimula isso.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.127) 

"Sim, os serviços de e-learning são muito disponíveis e sobretudo os funcionários, especialmente 

uma delas. Qualquer dúvida que se tenha elas (funcionárias) respondem. Já no ano anterior eu 

tinha decidido que os alunos do mestrado fizessem a submissão dos trabalhos finais via Turn It In. 

(...) Da parte da reitoria, eu penso que há muito incentivo e há muitas formações online e muita 

disponibilidade da parte dos funcionários. Eu sou uma pessoa que não usava muito tecnologias 

informáticas e este ano fui forçada a fazê-lo, evidentemente. Mas já no ano anterior e noutros eu fiz 

formações muito pequenas para obviamente ir me introduzindo nestas áreas que hoje são 

fundamentais. Nunca na minha vida pensei em partir para e-learning, não apenas por eu ter 40 anos 

de serviço, isso não quer dizer nada, mas por ter hábitos de trabalho muito arraigados." (E7: 

Professora Associada, Área Científica: Letras, p.136) 

Não há 

incentivo 

“Não houve nunca pressões para usar, nem influência para que as pessoas usassem isso ou aquilo. 

As pessoas aderem ou não, interessam-se ou não, de acordo com sua opção pessoal.” (E4: 

Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p.101) 

“Não, não há uma exigência específica nem dirigida. Na primeira dimensão, da representação e 

comunicação dos projetos, a partir de primeiro terço do ano, a partir de janeiro, fevereiro, começa a 

ser pouco confortável e pouco eficaz que os alunos desenvolvam o seu trabalho sem recorrerem 

aos sistemas CAD porque perdem muito a eficácia.” (E5: Professor Auxiliar, Área Científica: 

Arquitetura, p.116) 

"No que diz respeito a um incentivo por parte da faculdade diretamente eu diria que não. Talvez 

agora por razões do contágio pandêmico, necessariamente, porque a maior parte das aulas é 

lecionada à distância, mas sem ser neste contexto pandêmico, diretamente por parte da faculdade, 

eu diria que não." (E8: Professora Associada, Área Científica: Direito, p.150) 

Uso de ferramentas digitais 

para pesquisa e estudo 

Situações 

Normais 

“É mais efetivo os próprios alunos aprenderem com os próprios colegas que tem níveis de 

dificuldade idênticos e, às vezes, há colegas que tem a possibilidade de ajudar os outros. Portanto, 

essas ferramentas interativas de comunicação, colaborativas digamos assim, sim, acho que podem 

ser de mais valia e importantes.” (E1: Professor Associado, Área Científica: Engenharia Civil, p.84) 
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“Em nível de licenciatura, provavelmente há alunos com falta de maturidade que são capazes de 

seguir essa via facilitista. Em nível de mestrado e doutoramento, pelo menos com os alunos que eu 

tenho tido, não creio que isso aconteça. Os alunos estão conscientes de que o que procuram é uma 

aprendizagem que lhes permita enfrentar problemas. Não é uma forma de procurar atalhos para 

avançarem, sabendo que com esses atalhos não vão conseguir a formação que mais tarde lhes 

permitem funcionar num contexto profissional, seja ele qual for.” (E2: Professor Catedrático, Área 

Científica: Matemática, p.90) 

“Face a estes pressupostos penso que a utilização das novas tecnologias poderão ser apenas um 

meio para se estabelecer uma relação de proximidade intergeracionais e facilitar os processos de 

ensino aprendizagem, através de relações construídas no face a face, professor/aluno.” (E3: 

Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de Adultos, p.98) 

“O universo da biblioteca tradicional e do livro são já também ampliados para uma dimensão virtual 

e, portanto, as tecnologias digitais também são incentivadas e utilizadas nessa dimensão do estudo 

e da pesquisa, enfim, da cultura arquitetônica.” (E5: Professor Auxiliar, Área Científica: Arquitetura, 

p.115) 

 

 

 

Sobre a 
fiabilidade das 
fontes 

“Para o mestrado, eu acho que, dessas ferramentas que referistes, a Wikipédia pode ser útil, na 

minha área. Há muitos assuntos que estão muito bem tratados e tratados de forma profunda na 

Wikipédia. Depois, há muitos sites que são do ensino mais a nível secundário que os alunos 

também consultam, que já abordam alguns temas e a informação muitas vezes não é consistente e 

não é muito científica. E eles têm uma certa tendência para ir para o facilitismo. Mas no mestrado, 

normalmente aquilo que nós fazemos é que já os introduzimos muito e estimulamos muito a 

pesquisa mesmo do Google Scholar, do Scopus, do WeatherScience, da PdaNet, e, portanto, de 

irem mesmo realmente à bibliografia científica, com revisão. Embora também os aconselho sempre 

muito ir aos livros.” (E4: Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p.105) 

"Eu acho que o grande problema essencialmente, e eu tenho a preocupação de dizer isso aos meus 

alunos, é a questão de fiabilidade das fontes. Eu não vejo qualquer problema em que os alunos 

numa primeira aproximação de pesquisa utilizem, por exemplo, um motor de busca como o Google, 

ou mesmo como a Wikipédia. Agora, não pode ser essa a fonte última em termos de credibilidade. 

Portanto, se algum aluno me apresenta como fonte de um trabalho, por exemplo, um artigo da 

Wikipédia, isso claramente para mim não tenho qualquer validade. Que seja um primeiro passo, 

essa busca no Google ou até na Wikipédia, para perceber minimamente o que é que está a falar e a 

partir daí encontrar um caminho de pesquisa, não tenho problema com isso. Agora, não pode ser 

até por uma questão de credibilidade, não pode ser esse o acervo consultado." (E8: Professora 

Associada, Área Científica: Direito, p.152) 

"Se quiser perceber verdadeiramente o pensamento de um autor, para discussão crítica ou 

científica, não podem ser essas as fontes (Google, Wikipédia, YouTube, etc.)." (E8: Professora 

Associada, Área Científica: Direito, p.152) 

"Ora, se o aluno não confronta textos e não se habitua a saber que há vários níveis e vários graus e 

não pode ficar apenas por uma fonte ou por uma indicação, isso pode ser prejudicial. A internet 

facilita isso, em vez de andarem a procurar no livro A, B ou C, ali tem acesso mais facilmente a 

outras fontes. O problema está no grau de maturidade do aluno e no modo como ele encara o seu 

próprio processo do conhecimento: se quer saber de facto com alguma segurança ou se apenas 

quer responder de uma maneira minimamente satisfatória e às vezes pensa que está respondendo 

de uma maneira satisfatória não está. Exatamente por isso, porque lhe falta certo apuro crítico. E o 

único perigo da internet é esse. É não haver filtros. Há muita asneira na internet, há textos com 

erros científicos, como também, já chamei a atenção muitas vezes para isso, há erros em livros 

publicados, em livros que circulam e em manuais. " (E7: Professora Associada, Área Científica: 

Letras, p.138) 
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Contexto da 

pandemia de 

COVID-19 

“No que diz respeito a atividade letiva de interação com os alunos, aquilo que nós na prática 

utilizamos são as ferramentas informáticas do PowerPoint, das aulas online utilizando o Zoom, como 

o que estamos a fazer, instrumentos de votação online, por exemplo o Socrative 

(https://www.socrative.com/), que tenho utilizado para colocar questões e obter respostas dos 

alunos, e criticar e comentar as respostas em relação às questões que vão sendo colocadas quando 

está a propósito, como é o caso dos seminários, casos clínicos e questões que vão sendo 

elencadas. Portanto, são todos esses tipos de recursos que já estávamos a utilizar tradicionalmente 

em âmbito de um curso de pós-graduação que é mesmo a distância, que à partida já foi definido e 

organizado à distância.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.129) 

"E no momento da pandemia, houve muito incremento em seminários de várias ordens, e tudo fica 

na internet, obviamente. Muitas formações online de várias plataformas para que cada um de nós 

pudesse cumprir as funções da melhor maneira. Uns fizeram mais facilmente que outros, eu não fiz 

com grande facilidade, fui fazendo e fui me adaptando. " (E7: Professora Associada, Área Científica: 

Letras, p.137) 

Papel do professor no atual 

modelo de ensino-

aprendizagem em meio às 

tecnologias digitais 

“O que acontece é que nós temos hoje em dia um amplo espectro de fontes de informação e muitas vezes os 

estudantes sentem-se perdidos. Para onde é que deverão dirigir seus estudos? Portanto, é preciso ajudá-los nesse 

sentido, de forma a eles identificarem qual é o caminho correto que devem seguir no seu estudo. Esse é o papel que o 

professor pode ter, e, portanto, é importante o docente ser a pessoa que guia, que orienta o estudo da forma mais 

correta.” (E1: Professor Associado, Área Científica: Engenharia Civil, p.85) 

 

“Portanto, não creio que faça sentido substituir de forma radical o ensino mais tradicional por um ensino 

completamente baseado no acesso ou na procura, por parte dos alunos, da informação. Além do mais, porque nessa 

procura de informação, é preciso que haja um guia. É preciso que alguém mostre para onde é que se deve ir. Porque, 

caso contrário, as alternativas são tantas, que alguém que vá fazer isso sem essa orientação acaba por se perder em 

caminhos inúteis.” (E2: Professor Catedrático, Área Científica: Matemática, p.91) 

 

“Obviamente que me revejo aos pressupostos subjacentes ao advento da educação 3.0, de que o papel do professor, 

mais que um instrutor, transmissor de informação, iluminado e detentor do saber, deve ser um facilitador dos 

processos de ensino aprendizagem num processo de co-construção interativa, numa relação segura e desafiante 

professor/aluno. ” (E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de Adultos, p.98) 

 

“Acho isso um desafio ótimo. Na verdade, eu sempre vi o professor como um facilitador. Porque, na verdade, nós 

achamos sempre que somos o centro, mas não somos centro nenhum. Os alunos que aprendem enquanto estudam, 

não é quando estão nas aulas, na maior parte das vezes. Portanto, acho que este modelo vai ser muito mais eficaz, 

pode ser mais eficaz e mais compensador também para os alunos, e até para nós. Ainda não é muito claro. Acho que 

isto é o futuro e é o que vai acontecer. As pessoas vão passar a aprender cada vez mais pela internet. Estou 

absolutamente certa que esse é o futuro e que vai ser bom porque as pessoas vão poder escolher bons professores, 

boas universidades e os melhores veículos de ensino e aprendizagem.” (E4: Professora Auxiliar, Área Científica: 

Biologia Celular e Molecular, p.107) 

 

“Não há diferença nenhuma pelo fato de estar a usar a tecnologia digital ou a informação escrita e publicada. Tem 

mais a ver com a forma como se vivencia e consegue ser crítico em relação a informação. E, neste sentido, acho que 

o papel facilitador do docente deve ser, sempre que possível, em questões dessa natureza, o de incentivar o aluno a 

vivenciar as experiências e não propriamente a dar-lhes as respostas. Porque compreensivelmente no dia seguinte 

mais facilmente já não se lembraria. Aí penso que o facilitador até pode ser mal interpretado. “Estás a me dar 

trabalho? Estás a me obrigar a ir lá embaixo? Está a me obrigar a ir medir e pensar?” Mas de fato o que importa é o 

resultado a longo prazo, e não o resultado imediato. Mas, mais uma vez, acho que essa passagem, esse alienar do 

centro do saber para o papel de facilitador, do meu ponto de vista, não tem a ver exatamente com a utilização e a 

prática das tecnologias digitais.” (E5: Professor Auxiliar, Área Científica: Arquitetura, p.118) 
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“Pronto, é verdade. E mais do que a forma que as aulas são dadas ser diferente, aquilo que mudou foi a 

disponibilização de recursos para aprendizagem dos alunos, que estes utilizam de uma forma muito individualizada. 

Há alunos que utilizam mais uns do que outros, e isso não posso dizer por que nós não fazemos um questionário para 

tentar saber, junto dos alunos, qual é o nível de utilização de ferramentas digitais para aquisição de informação. Mas a 

minha convicção é de que os alunos, muito mais do que os professores, vão tendo acesso autonomamente, por sua 

própria iniciativa, à utilização dessas ferramentas. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que o ensino mudou 

radicalmente, não só por aquilo que são as aulas propriamente ditas, mas aquilo que é a autoaprendizagem dos 

alunos e os instrumentos que eles utilizam para isso.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.130) 

 

"Quem trata de questões pedagógicas, e essa é sua área, sabe que o papel do professor tem uma missão que é, se 

nós fossemos ver do ponto de vista da eficácia, é uma missão tremendamente difícil e ingrata porque o professor tem 

que ensinar, mas o que é ensinar: é transmitir conhecimentos; é transmitir espírito crítico; é dar ferramentas para que 

o aluno se desenvolva. Pois fala-se em ensino e aprendizagem, exatamente porque só há ensino quando há 

aprendizagem. Só que a aprendizagem é parte do aluno e muitas vezes o aluno esquece que ele tem que ter um 

papel ativo. O que no fundo faz o professor é exatamente essa ideia do facilitador ou do mediador. O professor é, quer 

na via tradicional quer na via menos tradicional é aquele que tem como objetivo, na minha opinião, fazer com que o 

aluno desenvolva as suas capacidades ao máximo. Agora o aluno pode não querer fazer e isso nós não podemos 

forçar. O ensino universitário é isso. Implica o fornecimento de um conjunto de conceitos de metodologias operatórias, 

neste caso ferramentas também, que façam com que o aluno as use maximamente ou que deveriam fazer ou que 

estão destinadas ou supostas para que o aluno, através desse tipo de elementos que lhes são transmitidos, 

desenvolva as suas capacidades." (E7: Professora Associada, Área Científica: Letras, p.140) 

 

"Eu julgo que o papel do professor não é muito diferente do papel que sempre foi. O papel do professor sempre foi 

esse de, não sei se chamaria de facilitador, mas julgo que o papel do professor é de alguma forma dar formação, e 

não apenas informação. Ou seja, por mais que vá aumentando hoje o tipo de informação disponibilizada 

nomeadamente em contexto digital e online, é importante que o professor sê um guia da floresta, o guia das várias 

árvores em que os estudantes vão movendo. Mas eu julgo que isso não é assim tão diferente do que acontecia no 

contexto não digital. Acho que o problema essencial hoje em dia é que o contexto digital multiplicou as fontes 

possíveis que os estudantes tem a sua disposição e multiplicando essas fontes traz o problema que eu já mencionei a 

pouco, de dificuldade em perceber quais são as fontes credíveis e quais são as fontes que não são credíveis. E 

trazem outros problemas, como de plágios, especialmente para determinados trabalhos de investigação e de 

avaliação. Agora, a minha perspectiva sempre foi de que, o professor muito mais do que passar informação tem que 

ensinar de alguma forma esse caminho para a formação." (E8: Professora Associada, Área Científica: Direito, p.153) 

 

Sobre a possível dependência 

dos estudantes de recursos 

tecnológicos para aprender 

“Se tem muita dependência? Não sei. Confesso que não tenho muito claro que isso aconteça. Enfim, a conversa que 

tenho tido com colegas meus, todos dizem sempre uma coisa que é a seguinte: os estudantes são muitos 

pragmáticos. Procuram sempre atingir os resultados da forma que lhes dê menos trabalho.” (E1: Professor Associado, 

Área Científica: Engenharia Civil, p.86) 

 

“Portanto, parece-me que, a nível de mestrado, pelo menos os alunos que tenho tido nos últimos anos, são já pessoas 

suficientemente maduras para saberem como lidar com a internet. Não me parece que precisam, de minha parte, de 

grande orientação para esse efeito.” (E2: Professor Catedrático, Área Científica: Matemática, p.93) 

 

“Esta geração de estudantes do século XXI, sem generalizar, sobretudo os estudantes desta segunda década, são 

mais dependentes das novas tecnologias e dificilmente se conseguem libertar desta dependência, correndo riscos de 

se enredarem, evitando construir relações comprometidas.” (E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e 

Formação de Adultos, p.99) 
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“Não, eu acho que não. Eles usam os recursos que nós usamos, então usam muitas vezes as nossas aulas, usam os 

livros. Eles têm essa dependência quando de trata da autoaprendizagem, ou seja, de irem pesquisar assuntos por 

iniciativa própria. Mas, se não, acho que eles utilizam os recursos que nós fornecemos.” (E4: Professor Auxiliar, Área 

Científica: Biologia Celular e Molecular, p.112) 

 

“Obviamente fundamentado em sensibilidade, deve ser um fato que a procura de informação diminuiu no 

manuseamento de livros e revistas e aumentou nas plataformas digitais. Isso, do ponto de vista do estudante, no 

acesso à informação que manipula e que necessita para o seu processo formativo. Portanto, creio que será mais ou 

menos consensual ter esta opinião. Falar de dependência é uma coisa diferente porque a dependência provavelmente 

remete a uma dimensão da vida e não especificamente ou apenas a uma dimensão do estudante na procura da 

informação para resolver um problema que tem. Provavelmente podemos falar de dependência a nível da tecnologia e 

de fato no âmbito da vida.” (E5: Professor Auxiliar, Área Científica: Arquitetura, p.119) 

 

“Eu acho que cada vez mais eles os consideram recursos essenciais para a aprendizagem. Cada vez mais. Como lhe 

disse, depende um bocadinho de cada caso individual. Há alunos que provavelmente os utilizam sistematicamente, 

lhes atribuem uma importância, por ventura, maior para uns do que outros. Mas, como tudo, nós não somos todos 

iguais e a apetência que temos para utilizar determinados tipos de recurso não é igual em todos os casos. Agora, que 

os alunos já não dispensam esse tipo de recurso, isso é verdade. Eles utilizam universalmente, é verdade. E também 

é verdade que os consideram importantes.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.133) 

 

"Eu acho que o grande defeito que eu encontro em muitos dos alunos é a imaturidade intelectual. Por imaturidade 

intelectual, os alunos não usam adequadamente nem as ferramentas modernas, nem sequer as tradicionais. 

Exatamente porque é uma questão de imaturidade intelectual, que vai levar até muitas vezes a uma 

desresponsabilização. O professor disse isso na aula, deu essa matéria então é assim e acabou. Eu não vou 

continuar a investigar, não vou continuar a procurar ou vou ler o livro de fulano, ou vou ler o texto de fulano, ou vou 

procurar isso ou aquilo. E se encontrei isso na internet, se está na internet é assim mesmo. Alguns alunos criaram 

esse tipo de dependência pela facilidade e pelo acesso rápido. E porque, obviamente, a internet permite situações de 

fraude. E não são novas, sempre existiu. Isso torna-se mais fácil de certa maneira." (E7: Professora Associada, Área 

Científica: Letras, p.141) 

 

Sobre a possível dependência 

do(a) professor(a) de recursos 

tecnológicos para lecionar 

“De fato, as aulas seriam profundamente prejudicadas se eu não tivesse acesso à internet. Profundamente 

prejudicadas, porque eu consigo hoje em dia ser muito mais eficiente e ambicioso naquilo que ensino, por ter um 

acesso muito mais fácil à informação do que tinha 20 anos atrás. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Em particular, 

o curso de doutoramento que estou a dar nesse momento, eu jamais conseguiria fazer tão profundo se não tivesse 

acesso à internet. Aliás, eu não sei como é que conseguiria preparar as aulas neste momento se não fosse a internet. 

Porque eu não estou na faculdade, não posso ir à biblioteca, a biblioteca está fechada, muitos dos meus livros estão 

no meu gabinete. Eu não conseguiria praticamente fazer nada hoje em dia, a preparar as aulas, se não fosse a 

internet.” (E2: Professor Catedrático, Área Científica: Matemática, p.95) 

 

“Não me sinto dependente na minha missão de Professor à utilização das novas tecnologias. Desde 1981 que leciono, 

quando nesta época histórica ainda não existiam esta revolução tecnológica. Mesmo na FPCEUP, apenas a partir do 

início do século XXI, é que se começaram a instalar os computadores e os projetores vídeos nas salas de aulas. Até 

então, os “nossos PPs” de suporte para os estudantes acompanharem as nossas aulas eram os projetores de 

acetatos! Contudo, as aprendizagens eram bem-sucedidas. Inclusive, experienciava que os estudantes dos “belos 

anos 80 e 90”, não digitais, eram mais atentos no contexto da sala de aula, mais reflexivos e menos dispersos, 

valorizando a leitura dos textos que lhes eram sugeridos pelos docentes para aprofundarem os saberes transmitidos 

no contexto da sala aula.” (E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de Adultos, p.99) 
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“Obviamente que eu estou nesse momento totalmente dependente. Preciso dessas ferramentas para dar as aulas, 

muito também porque a Biologia aprende-se com imagens de estruturas e de organismos, e por isso a utilização das 

imagens é fantástica. Mas às vezes dou aulas sem isso. E eu suspeito que são aulas que funcionam melhor, na 

verdade. Porque quando a pessoa dá uma aula com o quadro, as coisas vão surgindo de uma forma muito mais 

reflexiva.” (E4: Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p. ) 

“Na realidade já sabemos quase tudo, só temos que aprender a descodificar e a ver as coisas de outra forma. Nesse 

sentido, a tecnologia é apenas mais uma ferramenta. O que acontece é que ela é uma ferramenta muito acelerada, 

muito rápida no acesso à informação, e menos sofrida, portanto, não causa esforço.” (E5: Professor Auxiliar, Área 

Científica: Arquitetura, p.112) 

 

“Agora tenho que ser dependente. Podia não ser tão dependente como era, mas neste momento sou muito 

dependente dela, mais ainda do que era no passado.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: Medicina, p.133) 

"Sim, claro. (...) Enquanto que há 30 anos, para saber qual era a decisão de um determinado tribunal num caso tinha 

que ir para uma biblioteca procurar e fotocopiar decisões e demorava quase cinco anos até conseguir ter acesso a 

isso em papel, porque demorava a publicação e etc. Hoje em dia eu sei qual é o texto do acórdão aprovado hoje de 

manhã no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, desse ponto de vista, há uma acessibilidade, óbvio, 

ninguém passa por carência hoje em dia de estar a espera um dia para saber qual o conteúdo de uma decisão judicial 

de um tribunal internacional que está a milhares de quilômetros de distância. Desse ponto de visto é óbvio. Do ponto 

de vista também do que é o intercâmbio científico e a participação em redes colaborativas, essas ferramentas vêm 

facilitar imenso aquilo que é a possibilidade de cooperação. Conseguimos ao mesmo tempo falar e ter conhecimento 

daquilo que se passa, em vários sítios diferentes, porque essa facilidade de contacto hoje em dia é evidente, com 

colegas de toda a academia e de todos os países." (E8: Professora Associada, Área Científica: Direito, p.155) 

 

Opinião sobre a EaD e sua 

qualidade em relação à 

educação presencial 

“Obviamente que não têm as mesmas potencialidades de interação das aulas no face a face, porque existem 

dimensões do não-verbal, na discussão dos diferentes pontos interpares e com o facilitador /docente que as 

tecnologias mediatizadas não proporcionam.” (E3: Professor Auxiliar, Área Científica: Educação e Formação de 

Adultos, p.100) 

 

“E eu acho que isso funciona muito bem, porque para aqueles alunos que são trabalhadores, eles conseguem gerir 

muito melhor o processo de aprendizagem deles. Veem o vídeo, ouvem o vídeo, tiram os apontamentos, quando não 

percebem bem alguma coisa voltam para trás, e eu acho que funciona muito melhor do que a aula presencial. Muito 

melhor.” (E4: Professora Auxiliar, Área Científica: Biologia Celular e Molecular, p.111) 

 

“A faculdade fechou no dia 11 ou 12 de março, uma quinta-feira, e na segunda-feira seguinte, os professores 

reuniram-se todos numa sessão como esta, em Zoom, delineamos a estratégia, refinamos algumas coisas e na 

quarta-feira já estávamos a dar aulas outra vez, no mesmo horário, na mesma hora, com os mesmos alunos, mais ou 

menos com a mesma organização. Fizemos as entregas dos trabalhos, usando também o e-mail, discutimos 

desenhos compartilhando o ecrã, desenhamos por cima dos desenhos dos alunos como fazemos com a esferográfica 

na sala de aula. Enfim, tentamos reproduzir a forma de estar, na relação global, não muito diferente da forma 

presencial. Há que ajustar as formas de comunicação e também a exigência, do ponto de vista da produção e da 

elaboração dos produtos finais, das entregas.” (E5: Professor Auxiliar, Área Científica: Arquitetura, p.122) 

 

“Acho que há vantagens e desvantagens. As vantagens das aulas presenciais têm a ver com o contato direto e com o 

olhar cara a cara, mais para os docentes do que para os próprios estudantes. Eu acho que para alguns docentes é 

muito importante o contato cara a cara com os estudantes. Para os estudantes, eu acho que há mais vantagem as 

aulas online. E por que que há mais vantagens? Elas podem ser gravadas mais facilmente, não quer dizer que as 
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outras não possam ser, mas à partida estão gravadas. Isso permite rever pontos que tenham ficado menos claros, que 

nas presenciais obriga a uma gravação que nem sempre é pressuposto. E abre a oportunidade mais facilmente 

também a colocação de questões e de esclarecimentos em que a comunicação quase que está aberta por natureza. 

O contato online pressupõe uma abertura, um canal de comunicação que depois terá continuidade depois da aula, 

com a colocação de dúvidas se torna mais natural e mais agilizável.” (E6: Professor Catedrático, Área Científica: 

Medicina, p.134) 

 

"Não têm (a mesma qualidade). Porque mesmo havendo a possibilidade dos alunos levantarem questões, e eu 

responder sim, não, etc. Eu acho que, curiosamente, isso vai ser, por um mecanismo quase perverso, pode permitir o 

retorno a aulas quase ancestrais, por um lado. No sentido em que era "Perceberam ou não perceberam?", "Não tenho 

dúvidas". Quer dizer, isso pode favorecer a facilidade do aluno, ainda mais. Já para não falar nas situações em que a 

pessoa pode ligar o computador, desaparecer e não estar a ouvir nada. Isso já não se fala. Mas esse tipo de situação 

que deveria favorecer a interação, pode levar exatamente a um ensino curiosamente mais tradicional." (E7: Professora 

Associada, Área Científica: Letras, p.147) 

 

"Se nós fizermos uma distinção entre aulas teóricas e aulas práticas, de alguma forma, julgo que aulas em que haja 

um modelo mais teórico de exposição, nessas aulas perde-se menos. Em aulas que sejam de maior interação com os 

estudantes, julgo que se perde mais. Mesmo nas aulas de exposição, mas isso depende de professor para professor. 

Eu estou habituada mesmo às aulas de exposição em que haja intervenção de alunos, outros colegas meus se calhar 

não. Mas no meu caso estou habituada a isso e julgo que se perde. E perde-se sempre porque a relação mais 

próxima entre alunos e professores me parece que é essencial para a própria aprendizagem. Agora, por outro lado 

possibilita que se passe por cima de impedimentos que surgiram nesse contexto. Permite, por exemplo, saindo 

propriamente do contexto de sala de aula, mas pensando na organização de um seminário, a criação de um webinário 

permite fazer um encontro científico com muito menos recursos, com menos sobreposição de agendas, etc." (E8: 

Professora Associada, Área Científica: Direito, p.157) 

 

 

 

 


