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RESUMO: A qualidade da formação inicial de professores para o exercício da docência na 

educação básica é tema recorrente nas pesquisas educacionais. Refletir como estão sendo 

formados os licenciandos frente a um cenário que repercute em muitos desafios para a atuação 

profissional do futuro docente, bem como prepará-los para tal realidade são algumas das 

funções das instituições universitárias nos cursos de licenciatura para o desenvolvimento 

acadêmico e profissional dos licenciandos. Ademais, no âmbito da formação, também 

contempla-se práticas pedagógicas que possam fazer com que os alunos experenciem estas 

realidades, seja por atividades in loco, relatos de experiências, atividades de 

internacionalização, dentre outras.  Neste sentido, este trabalho, decorrente de um estudo de 

caso, teve por objetivo descrever as potencialidades da utilização de videoconferências para a 

formação inicial de professores dos alunos dos cursos de licenciatura que estavam cursando a 

disciplina de Didática em Instituição Comunitária de Ensino Superior realizadas no segundo 

semestre de 2017.  A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo com objetivo descritivo. 

O lócus investigativo foi uma universidade localizada na Região Metropolitana de Porto 

Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O corpus analítico-investigativo da pesquisa 

se constituiu dos registros de três videoconferências por meio de relatos virtuais de vinte 

estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. Deste modo, para analisar 

os dados coletados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo. Como principais resultados 

da investigação, concluímos que: a) as videoconferências refletem positivamente no aspecto 

didático dos estudantes de graduação; b) a interação com outras realidades potencializa o 

processo reflexivo dos acadêmicos; c) ouvir relatos de profissionais da educação sobre 

temáticas atinentes ao trabalho do professor no contexto educativo pareceu contribuir para o 

aspecto formativo da constituição docente dos alunos. Por fim, esperamos que este trabalho 

possa contribuir para avanços na área educativa, nos diferentes níveis de ensino. 
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Introdução 

 

 A qualidade da formação inicial de professores para o exercício da docência na 

educação básica é tema recorrente nas pesquisas educacionais. As discussões no âmbito 

acadêmico e científico na área da educação estão cada vez mais impulsionadas pela 
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preocupação com o processo formativo dos acadêmicos que estão nos cursos de licenciatura, 

desde o âmbito do seu ingresso na educação até sua inserção profissional, de modo que a 

práxis educativa seja uma das centralidades da produção científica, desde a perspectiva do 

licenciado ao formador de professores (GATTI, 2010; 2012; 2014; ISAIA; BOLZAN, 2008; 

CUNHA, 2014).  

Para Gatti (2010, p. 1375)  

 

A formação de professores profissionais para a educação básica tem que partir de 
seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários selecionados 

como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, 

sobretudo por se tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e 

adolescentes. 

 

Nesta lógica, ao pensarmos na epistemologia da prática como conhecimento fundante 

para o processo de formação de professores para a educação básica, de modo que eles possam 

refletir sobre o seu papel enquanto futuros educadores e desenvolvam, além dos saberes 

pedagógicos e técnicos, os saberes experienciais, são requeridas práticas de ensino voltadas 

para a futura realidade do professor (PIMENTA, 2012; GHEDIN, 2012; TARDIF, 2015). As 

experiências vivenciadas pelos acadêmicos de licenciatura ao longo de sua formação 

universitária são contributos importantes para sua constituição enquanto profissionais da 

educação. 

Consoante a esta perspectiva, refletir como estão sendo formados os licenciandos 

frente a um cenário que repercute em muitos desafios para a atuação profissional do futuro 

docente, bem como prepará-los para tal realidade são algumas das funções das instituições 

universitárias nos cursos de licenciatura para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

acadêmicos. Por isso, ao pensarmos nos cursos de licenciatura como cerne analítico-

investigativo, nos remetemos ao compromisso, não somente da pesquisa em si, mas também 

no processo formativo ao qual estamos defendendo, ou seja, de práticas voltadas para a 

realidade profissional do futuro professor. 

Ademais, no âmbito da formação, também contempla-se práticas pedagógicas que 

possam fazer com que os alunos experenciem estas realidades, seja por atividades in loco, 

relatos de experiências, atividades de internacionalização, dentre outras. Na pesquisa em tela, 

a prática pedagógica voltou-se para a utilização de videoconferências como estratégia 

didático-pedagógica a fim de aproximar os licenciandos do contexto empírico da profissão, 

por meio de diálogo com profissionais da educação básica e pesquisadores da educação. 

Tal experiência acabou sendo um desafio no campo da docência, uma vez que o ser 

professor na graduação está envolto de uma multiplicidade de fatores que refletem na ação 



 

 

docente, como por exemplo, a busca de sentido de práticas voltadas para a vivência do 

acadêmico, aproximação da teoria com a prática, dentre outras (MASETTO, 2012; 2015; 

RAMIREZ, 2011). No entanto, o foco analítico-investigativo deste trabalho volta-se, não para 

o docente universitário, mas sim, para a percepção dos acadêmicos sobre tal prática 

pedagógica. 

Partindo-se de tais pressupostos, emergiu a seguinte problemática de pesquisa para 

nosso estudo: “Quais as potencialidades da utilização de videoconferências para a formação 

inicial de professores dos alunos dos cursos de licenciatura que estavam cursando a 

disciplina de Didática em uma Instituição Comunitária de Ensino Superior realizadas no 

segundo semestre de 2017”. 

 Sendo assim, com vistas a responder a pergunta em tela, tivemos o seguinte objetivo 

de pesquisa: descrever as potencialidades da utilização de videoconferências para a 

formação inicial de professores dos alunos dos cursos de licenciatura que estavam cursando 

a disciplina de Didática em uma Instituição Comunitária de Ensino Superior realizadas no 

segundo semestre de 2017. 

Na sequência, apresentamos o percurso metodológico desta investigação, a análise dos 

dados, as considerações finais e as referências que embasaram a pesquisa. 

 

Metodologia 

 

 Este trabalho, decorrente de um estudo de caso, teve por objetivo descrever as 

potencialidades da utilização de videoconferências para a formação inicial dos alunos dos 

cursos de licenciatura que estavam cursando a disciplina de Didática em uma Instituição 

Comunitária de Ensino Superior realizadas no segundo semestre de 2017. A metodologia 

utilizada foi de cunho qualitativo com objetivo descritivo.  

 De acordo com Gil (2012) e May (2004), a pesquisa qualitativa pressupõe a não 

utilização de métodos matemáticos e estatísticos para a interpretação dos dados, ou seja, este 

tipo de pesquisa caracteriza-se pela análise dos fatos e fenômenos por meio de técnicas 

analíticas que buscam aprofundar a interpretação por meio do conteúdo, do discurso, do 

textual, entre outros. Ressaltamos, que na pesquisa qualitativa intenta-se gerar novas 

significações acerca da temática investigativa, de modo a trazer um novo olhar acerca do já 

presente no campo científico. No caso em tela, o novo olhar está centrado na discussão da 

formação inicial de professores no âmbito dos cursos de licenciatura. 

 Já o objetivo descritivo tem por finalidade discorrer sobre fatos e fenômenos, de modo 

a bem caracterizar o tema investigado, com teorização e apresentação do desenvolvido no 



 

 

processo de investigação (PRODANOV; FREITAS, 2013; MARCONI; LAKATOS, 2009). 

No caso deste trabalho, a descrição consiste na prática desenvolvida em uma disciplina de 

graduação ministrada no segundo semestre do ano de 2017 para os cursos de licenciatura – a 

Didática. 

 Deste modo, o estudo caracterizou-se como um estudo de caso, ou seja, teve por 

centralidade a análise e investigação de um determinado contexto, visando refletir, explorar e 

descrever sobre suas especificidades (YIN, 2010). O caso em tela, constituiu-se como cerne 

analítico-investigativo o processo de formação docente para a educação básica por meio de 

videoconferências desenvolvidas na disciplina de Didática em uma ICES para alunos de 

licenciatura. 

Por isso, o lócus investigativo foi uma universidade comunitária localizada na Região 

Metropolitana de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A escolha por tal 

instituição ocorreu por conveniência (GIL, 2012; CRESWELL, 2010), ou seja, pela 

proximidade dos pesquisadores com o referido ambiente no período na investigação. Deste 

modo, a disciplina de Didática, pertencente à grade curricular dos cursos de licenciatura da 

ICES serviu de pano de fundo para as discussões referentes à utilização de videoconferências 

para a abordagem e discussão da futura atuação profissional dos licenciandos por meio de 

conversas com pesquisas e professores atuantes na educação básica. 

A estratégia didática da utilização de videoconferências para potencializar a formação 

inicial dos futuros professores já ocorria desde o segundo semestre de 2016, porém, o recorte 

para este estudo consistiu nas que foram desenvolvidas no segundo semestre de 2017. Tais 

temáticas referiram-se aos seguintes assuntos: a) práticas pedagógicas no ensino fundamental; 

b) práticas pedagógicas no ensino médio; c) alfabetização e a constituição do professor 

alfabetizador. Destacamos que para cada atividade, era disponibilizado o link no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, e foi realizado um questionamento para os 

estudantes acerca da metodologia utilizada nas aulas, a saber: “Para você, qual a importância 

da utilização e temáticas das videoconferências desenvolvidas na disciplina de Didática neste 

semestre (2017/02) para a sua formação e atuação como futuro professor da educação 

básica?”. 

Partindo-se deste questionamento, o corpus analítico-investigativo da pesquisa se 

constituiu dos registros de três videoconferências por meio dos relatos virtuais de vinte 

estudantes, baseado no questionamento em tela. Os acadêmicos pertenciam aos seguintes 

cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras, Pedagogia e 

Química. Para tanto, os alunos foram codificados por ordem de respostas, representando “A” 



 

 

por “Acadêmico” e “X” o número correspondente à resposta, constituindo-se como 

respondente “AX”. 

Deste modo, para analisar os dados coletados, utilizamos a técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (2012), a técnica possui três etapas, a saber: a) a pré-análise 

(leitura flutuante e seleção dos materiais); a exploração do material (verificação dos relatos 

dos acadêmicos partícipes da pesquisa) e o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (constituição dos eixos temáticos e análise dos discursos). Nesta perspectiva, 

para este trabalho emergiram um grande eixo temático, no qual intitulamos como 

“Potencialidades das videoconferências: repercussões para os acadêmicos de licenciatura”. 

Por conseguinte, apresentamos na sequência os achados nos eixos temáticos. 

 

Análise dos dados 

 

 A análise de uma investigação é uma fase importante da pesquisa, visto que é o 

momento no qual o “novo” olhar sobre um fato e/ou fenômeno emerge. Deste modo, 

apresentamos os achados da pesquisa do eixo temático. Tal eixo aborda as potencialidades das 

videoconferências sob a ótica discente, de modo a descrever as percepções sobre esta 

estratégia didática e apresenta os discursos que reforçam a importância de tal prática para o 

processo formativo no curso de licenciatura. 

 

Potencialidades das videoconferências: repercussões para os acadêmicos de licenciatura 

 

 A formação profissional de licenciados na contemporaneidade está repleta de desafios 

que envolve não somente o ambiente acadêmico, mas também, o meio social, econômico e 

político. Os desafios vão desde a desvalorização profissional e salarial dos docentes que 

atuam na educação básica, ao desprestígio social exercido pela sociedade, que faz com que 

cada vez mais, a procura pelos cursos de licenciatura no Brasil e no cenário internacional 

diminua (GATTI, 2010; ISAIA; BOLZAN, 2008).  

Além disso, muitos currículos universitários, incluindo os dos cursos de licenciatura 

estão “engessados”, de modo que as aprendizagens vivenciadas pelos alunos sejam percebidas 

de maneira isolada e distante da futura realidade profissional a ser enfrentada, o que dá a 

sensação de desconexão da teoria com a prática, além do choque cultural sofrido a posteriori 

pelos futuros professores (ZABALZA, 2004; TARDIF, 2015). Contudo, compete aos 

docentes universitários e instituições buscar novas formas e estratégias para potencializar a 



 

 

formação dos acadêmicos, de modo a (re)significar a prática e experiências de aprendizagem 

por meio de atividades que valorizem a profissão docente.  

Deste modo, percebe-se que as disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura 

possuem um papel promissor na promoção de aliar o conhecimento específico da área 

educativa com as demandas sociais para propiciar uma melhor preparação discente para a 

atuação profissional. Uma das possibilidades encontradas pelas instituições universitárias e 

pelo corpo docente formador é a inclusão de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) como ferramentas didático-pedagógicas para auxiliar a formação dos acadêmicos. No 

caso investigado, a disciplina correspondeu à Didática na modalidade a distância e a TIC 

utilizada foi a videoconferência.  

Neste sentido, para Domingo e Araújo (2014, p. 43-44) 

 

[...] a videoconferência é considerada como um momento em que se interconectam 

espaço virtual e presencial. Assim, embora possa aparentar uma simulação de um 

padrão de aula presencial, possui especificidades que merecem ser consideradas, 
quando utilizada fundamentalmente na Educação a Distância, já que o seu propósito 

não se reporta a uma reprodução de modelos da modalidade presencial, mas deve 

estar direcionado ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em todas 

as suas variantes, como: apresentação de novos conteúdos, orientação de atividades 

docentes, realização de exercícios e sistemas de exercícios, momento de interação 

entre professor e alunos para esclarecimentos de dúvidas, apresentação de tarefas 

docentes por parte dos alunos, entre tantas outras atividades de caráter educativo que 

podem ser experimentadas utilizando a ferramenta em questão. 

 

Baseado no exposto, apresentamos alguns discursos discentes sobre a realização das 

videoconferências na disciplina em tela sob a ótica da prática profissional percebidas pelos 

estudantes para com a sua formação acadêmica, de modo a repercutir na valorização dos 

cursos de licenciatura e das potencialidades desta TIC. 

 Para a aluna A2, 

  

As videoconferências foram importantes para que eu pudesse perceber a importância 

de pensar sobre o meu trabalho enquanto futura pedagoga. Percebi a importância e 

as dificuldades que terei na área da alfabetização. Mesmo a disciplina de Didática 

sendo EAD, me senti muito próxima do grupo através das videoconferências. 

 

 Conforme explicitado pela estudante, a videoconferência contribuiu para que ela 

pudesse pensar sobre o seu trabalho como futura profissional. Nesta perspectiva, Nóvoa 

(2004) aponta para a dificuldade que os professores têm de pensar o seu trabalho na 

atualidade, visto que pelas inúmeras demandas impostas ao professor, que transcendem o 

processo de ensino e aprendizagem, cada vez menos o tempo para o planejamento e 

aperfeiçoamento da prática docente e carreira está presente no cotidiano do professor. Nesta 



 

 

direção, quando percebemos que uma estudante destaca a relação que conseguiu estabelecer 

para com o seu futuro profissional, nos parece remeter e reforçar a ideia que a educação 

superior acaba sendo um espaço privilegiado no âmbito da discussão e aperfeiçoamento da 

profissionalidade do futuro professor da educação básica. Deste modo, a atividade de ensino 

experenciada pela estudante A2 pareceu coloca-la em um espaço além dos muros 

universitários, já que teve o contato com profissionais da área e externos à instituição. 

 Outro ponto a destacar no discurso de A2 é a relação de presencialidade na disciplina a 

distância. Na formação acadêmica nacional, a legislação vigente permite que até 20% da 

carga horária dos cursos presenciais sejam ofertados na modalidade a distância (BRASIL, 

2016). Deste modo, na atualidade, a presencialidade se reconfigurou coma utilização e 

inserção das TIC’s na sociedade do conhecimento e no ambiente educacional.  

Nesta direção, o entendimento por presença se modificou na contemporaneidade. 

Conforme Backes, Mantovani e Barchinski (2017, p. 466), “um estudante pode se fazer 

presente quando: publica algo no ambiente virtual de aprendizagem, escreve um post no blog, 

um comentário na mídia social, ou ainda, interage com seu avatar num metaverso.”. 

 Neste sentido, não precisa “estar junto” para se “estar próximo”.  O que podemos 

inferir, é que dependendo da interação tida pela estudante ao longo das atividades de 

videoconferência com o professor e companheiros, a presencialidade se deu forma ativa e 

eficaz para o seu processo de aprendizagem. 

 Sob outra perspectiva das potencialidades das videoconferências, a internacionalização 

é apontada como destaque pelo estudante A5. Vejamos: 

 

A5: Para mim, as videoconferências foram muito importantes para eu perceber o 

meu futuro trabalho como professor na educação básica. Foi muito interessante 

assistir profissionais daqui da Região Metropolitana4 e estrangeiros. Consegui 

perceber que o que acontece aqui, também acontece em outro país. 

 

 De acordo com o discurso do estudante A5, perceber a prática docente em lugares 

distintos ao da sua realidade, pareceu ser um ponto positivo para a efetividade da prática 

docente. Para o estudante, ter o contato com profissionais estrangeiros possibilitou ampliar a 

sua visão de como a educação possui semelhanças e diferenças na atuação do professor. 

 Neste sentido, pensarmos a internacionalização como uma prática pedagógica nos 

cursos de licenciatura é uma tendência que está, aos poucos, tomando uma maior proporção 

na última década, de modo a aproximar realidades distintas visando buscar novas 

compreensões e significações acerca da carreira docente (NASCIMENTO, 2017). A 
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internacionalização já não consiste mais somente na mobilidade acadêmica de alunos e 

professores, mas sim, na vinculação de práticas educativas, de desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas, palestras, entre outras, que potencializem a aproximação de realidades distintas da 

sociedade do conhecimento, que pela conjuntura atual, é internacional e globalizada 

(MOROSINI; NASCIMENTO, 2017; SANTOS, 2018). 

 Desta forma, com a afirmação do estudante A5, pareceu que a prática desenvolvida na 

disciplina em tela, consistiu em atividades de internacionalização acerca da prática 

profissional docente, o que denota um ponto positivo para a formação acadêmica dos 

licenciados partícipes da pesquisa. 

Já na perspectiva da videoconferência como potencial para a relação teoria e prática 

em diferentes contextos, o estudante A13 afirma que “No meu entender, as videoconferências 

contribuíram para que eu pudesse ter um primeiro contato com a realidade escolar, já que 

ainda não fiz nenhum estágio e nem trabalho na área.”. Neste discurso, é possível notarmos 

que o estudante ainda não tinha tido contato com o seu futuro ambiente profissional na 

condição de educador. 

De acordo com Gatti (2012), uma das dificuldades presente nos cursos de licenciatura 

é o distanciamento das instituições universitárias com o ambiente escolar da educação básica, 

com uma redução de iniciativas que aproximem o futuro professor com o seu próximo 

ambiente laboral. Além disso, Tardif (2015) aponta que a ausência de práticas de ensino 

voltadas para a aproximação do futuro professor com a realidade escolar pode ser um fator 

que contribua para o abandono precoce da profissão. 

Outro ponto a analisar com o discurso de A13 é a possível percepção que este 

estudante pode ter tido com a relação gestão da matéria e gestão da classe (GAUTHIER et al, 

2006), por meio dos conteúdos apresentados nas videoconferências. 

 Por fim, a partir da análise do eixo temático, pudemos chegar como principais 

conclusões que: 

 as videoconferências refletiram positivamente no aspecto didático dos estudantes de 

graduação;  

 a interação com outras realidades educativas potencializou o processo reflexivo dos 

acadêmicos;  

 ouvir relatos de profissionais da educação sobre temáticas atinentes ao trabalho do 

professor no contexto educativo pareceu contribuir para o aspecto formativo da 

constituição docente dos alunos; 



 

 

 a utilização das videoconferências como atividades de internacionalização possibilitou 

ao corpo discente identificar semelhanças e diferenças sobre a realidade educacional 

do Brasil e do exterior; 

 a presencialidade na disciplina de Didática a distancia foi uma percepção obtida pelos 

estudantes, ou seja, sentiram-se próximos, mesmo estando em outros espaços distintos 

à sala de aula presencial. 

 

Considerações finais 

 

Como aponta Geraldi (1991), muitas são as considerações que mostram a necessidade 

de transformar a sala de aula em um ambiente de reflexão. Com o advento tecnológico se faz 

necessário traçar novas metodologias que venham ao encontro do aluno que temos em sala de 

aula, considerando nesse contexto, que se constituem futuros docentes.  

 Precisamos, enquanto educadores, estimular o processo de experimentação e de 

resolução de problemas, a fim de que os alunos possam desenvolver as habilidades e 

competências cognitivas. Como observamos na pesquisa, por meio de atividades que utilizam 

a tecnologia em sala de aula – via videoconferências –, houve um crescimento na 

aprendizagem de determinado conteúdo que, trabalhado de forma tradicional, ainda não havia 

sido internalizado. 

 Pelo exposto, acreditamos que os recursos tecnológicos podem nos auxiliar no resgate 

e no desejo pela busca do conhecimento, tornando a aprendizagem mais significativa e 

prazerosa. Sabemos que ao término deste estudo as inquietações, enquanto educadores e 

pesquisadores, em constante formação, ainda vão permear nossas práticas em sala de aula, 

contudo, movidos pelo desejo de que os alunos possam se desenvolver como sujeitos sociais e 

com a futura inserção na docência, nossa busca por metodologias que possibilitem o 

crescimento do aluno não podem se aquietar.  

          Vale destacar que, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como 

ferramentas didático-pedagógicas podem auxiliar a formação dos futuros docentes  ao mesmo 

tempo em que propicia uma constante reflexão sobre as práticas pedagógicas que ocorrem na 

educação básica. 

 Almejamos que esta pesquisa contribua para o aprofundamento do tema em pauta 

viabilizando o avanço dos estudos que possuem como centralidade discursiva e analítica as 

interrelações entre uma  estratégia pedagógica e a formação dos futuros professores.   
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