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Resumo: Em meio a crise sanitária devido a SARS-COV-19, muitas ações de formação de 

professores estão ocorrendo por meio de transmissões ao vivo em plataformas digitais, 

como o YouTube. Uma das possibilidades de interação entre os apresentadores dessas 

transmissões e os espectadores é ferramenta de conversa instantânea (chat). Sendo assim, 

entendemos que nessas mensagens podem ser reveladas percepções dos participantes com 

relação ao assunto tratado na transmissão. O objetivo deste trabalho é analisar interações 

de uma transmissão ao vivo cujo tema foi ambiente virtual de aprendizagem, no âmbito do 

curso de extensão ‘Cada um na sua casa: caminhos para ensinar matemática em ambientes 

virtuais’. Essa análise visa identificar caraterísticas para a promoção de um ambiente 

virtual nas escolas que seja, de fato, de aprendizagem, na percepção dos participantes. 

Como metodologia de análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo, segundo Bardin, 

e o software IRaMuTeQ para auxiliar no desenvolvimento das unidades de análise. Como 

resultado da análise obtivemos três categorias que os expectadores que postaram no chat 

indicaram: características de um AVA, mudanças de prática que devem ocorrer em um 

AVA e necessidades para a promoção do ensino em um AVA. 
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Introdução  

 

Em Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como 

uma pandemia global. Em resposta a isso, muitos países aplicaram medidas restritivas de 

distanciamento social e políticas de lockdown1. 

Essas medidas acabaram por impactar as práticas de ensino ao redor do mundo, 

visto que a maioria das instituições de ensino foram obrigadas a adotar o ensino remoto 

emergencial, uma modalidade desenvolvida totalmente por meio de ensino online, que 

trouxe novos desafios para os professores de todos os níveis educacionais. 

Engelbrecht, Llinares e Borba (2020) indicam que houve necessidade de o 

professor ministrar aulas, propor tarefas de avaliação e engajar estudantes por meio das 

tecnologias digitais. Dessa forma, para a realização das aulas nesse novo contexto, fez-se 

necessário a promoção de propostas de formação continuada para que professores 

pudessem ministrar, de alguma forma, aulas e atividades no contexto do ensino remoto 

emergencial. 

Durante a Pandemia, ações de formação ocorreram por meio de plataformas 

digitais, como o YouTube, por exemplo. Grupos de pesquisas da área da Educação 

Matemática também desenvolveram formações nessa plataforma. Destacamos os canais de 

grupos de pesquisa que realizaram transmissões ao vivo: GIEM - Grupo de Investigação 

Ensino de Matemática2; LaPraME - Laboratório de Práticas Matemática do Ensino3; 

Educação Matemática Unesp - Rio Claro4, dentre outros. 

No YouTube, uma das possibilidades de interação entre os apresentadores da 

transmissão e os espectadores é a ferramenta de conversa instantânea (chat). Por meio 

dessa ferramenta, é possível enviar mensagens que são limitadas a 200 caracteres e a 11 

envios a cada 30 segundos, no máximo, e não podem conter caracteres especiais, URLs ou 

tags HTML. 

Entendemos que nessas mensagens podem ser reveladas percepções dos 

participantes com relação ao assunto tratado na transmissão. Assim, o objetivo deste 

trabalho é analisar interações de uma transmissão ao vivo cujo tema foi ambiente virtual de 

                                                         
1 Segundo Telessauders (2020), o termo lockdown (termo em inglês que se refere a bloqueio total) 

corresponde a restrição total da circulação e interação entre pessoas de uma mesma região, por um curto 

período de tempo  
2 Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/channel/UCQUOVM1EIWpu8zUbONKllZg  
3 Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/channel/UCkTwA5RBBAzMz8XHVtZnF8w  
4 Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/channel/UCfcIS3cFrKtwrkkyLVzk8rg 
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aprendizagem, no âmbito do curso de extensão “Cada um na sua casa (CUNSC): alguns 

caminhos para ensinar matemática em ambientes virtuais”5 desenvolvido pela Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM) – Regional Rio de Janeiro6 e o grupo de 

pesquisa TIME (Tecnologia, Inclusão, Matemática e Educação) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e analisar interações dos participantes em um trecho de uma 

transmissão ao vivo (live), intitulada “Reflexões sobre ambientes virtuais para o ensino de 

matemática na Pandemia COVID-19 e a Khan Academy”, realizada no dia 01/08/2020, em 

que foi abordado a noção de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Intentamos 

identificar caraterísticas para a promoção de um ambiente virtual que seja, de fato, de 

aprendizagem, na percepção dos participantes por meio da análise das mensagens enviadas 

no trecho escolhido. 

 

Demandas por formação continuada para o ensino remoto emergencial 

 

Nesta seção, apresentamos considerações sobre o ensino remoto emergencial e a 

demandas por formação continuada de professores para a utilização de tecnologias digitais 

e ensino online. 

Entendemos que o termo ensino remoto emergencial, de acordo com Hodges et  al. 

(2020), é diferente de abordagens de ensino planejadas desde a sua concepção para serem 

desenvolvidas em ambientes virtuais,  

[...] é uma mudança temporária da entrega instrucional para um modo de 

entrega alternativa devido a circunstâncias de crise. Envolve o uso de 

soluções de ensino totalmente remotas para instrução ou educação que de 

outra forma seriam desenvolvidas presencialmente ou por meio de cursos 

híbridos e que retornarão ao seu formato original assim que a crise ou a 

situação de emergência diminuírem. O objetivo principal nessas 

circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional robusto, mas sim 

fornecer acesso temporário instrução e apoios a instrução de forma rápida 

de se configurar e de forma confiável durante uma emergência ou crise  

(s. p.). 

 

Em face dessa mudança temporária e para destacar demandas por formação 

continuada de professores, trazemos resultados de duas pesquisas (PENÍNSULA, 2020; 

GRANDISOLI et al., 2020). 

A pesquisa (PENÍNSULA, 2020) procurou avaliar o sentimento e a percepção dos 

                                                         
5 Doravante, faremos menção ao nome do curso de extensão “Cada um na sua casa: alguns caminhos para 

ensinar matemática em ambientes virtuais” por CUSNC. 
6 Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/channel/UC9wUJgjsT3G3eqfpGEe-UYw 
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professores de educadores brasileiros em diferentes estágios da pandemia de COVID-19. 

Foram avaliadas 7.734 respostas de um questionário tipo survey online e de uma amostra 

por conveniência, de professores de todo país, das redes municipais, estaduais e 

particulares do Ensino Infantil ao Ensino Médio. Como resultados, destacamos que, antes 

da paralização das aulas presenciais, 88% dos professores nunca tinham dado aula a 

distância de forma remota; 83% não se sentiam preparados para ministrar aulas de forma 

remota e 94% reconheciam a importância das tecnologias digitais para a aprendizagem. 

Grandisoli e outros (2020) conduziram o estudo Educação, Docência e a COVID-

19. Os autores analisaram as respostas de questionário enviado por meio de formulário 

eletrônico desenvolvido no Google Forms, com um total de 19.221 respondentes. 

destacamos o resultado que indica que professores e professoras da Rede Estadual de 

Educação de São Paulo sentiam-se inseguros para ministrar aulas mediadas por tecnologias 

digitais. E a resposta à questão “A mudança para um modelo de educação mediada por 

tecnologia me deixa”, os pesquisadores indicam que um pouco mais que a metade dos 

respondentes (50,8%) se “sente insegura ou muito insegura com relação às mudanças para 

uma educação mediada por tecnologia trazidas pela pandemia” (GRANDISOLI et al., 

2020, p. 13). 

Os resultados dessas duas pesquisas indicam que professores não estavam 

preparados para mudanças tão repentinas que ocorreram durante o período de ensino 

remoto emergencial, em virtude do isolamento social. Um exemplo de mudança repentina 

é descrito na matéria “Dois meses após a suspensão de aulas presenciais, alunos, pais e 

professores relatam como está a educação durante a pandemia” (G1, 2020) evidenciou a 

falta de tempo para que professores fossem preparados para ministrar aulas durante o 

ensino remoto emergencial. 

Esses resultados parecem indicar que a mudança para o ensino remoto emergencial 

foi repentina e que muitos professores tiveram que utilizar tecnologias digitais para realizar 

suas aulas e outras atividades de ensino. 

 

Procedimentos metodológicos  

 

Os dados considerados neste trabalho são mensagens de participantes provenientes 

de um chat da transmissão ao vivo intitulada “Reflexões sobre ambientes virtuais para o 

ensino de matemática na Pandemia COVID-19 e a Khan Academy”, e optamos por analisar 
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uma parte dessa transmissão em que foi discutida a noção de ambiente virtual de 

aprendizagem, um dos temas abordados na transmissão ao vivo. 

Entendemos que a ferramenta chat ao vivo pode fornecer indicativos em que 

visamos identificar caraterísticas para a promoção de um ambiente virtual que seja, de fato, 

de aprendizagem, na percepção dos participantes. 

Por meio da ferramenta “Repetição do chat ao vivo”, do YouTube, foi possível 

coletar as mensagens escritas pelos participantes da transmissão com uma marcação 

relativa ao instante do vídeo em que a mensagem foi enviada.  

Para auxiliar no processamento das análises, utilizamos elementos da Análise de 

Conteúdo (AC). Bardin (1977, p. 170) aponta o discurso como “toda a comunicação 

estudada não só ao nível dos seus elementos constituintes elementares (a palavra por 

exemplo) mas também e sobretudo a um nível igual e superior, à frase (proposições, 

enunciados, sequências)”. Por isso, entendemos que as mensagens dos participantes podem 

ser consideradas para efeito de análise, com vistas a identificar caraterísticas para a 

promoção de um ambiente virtual que seja, de fato, de aprendizagem, na percepção dos 

participantes. 

O corpus documental constituiu-se de mensagens escritas pelos participantes de 

uma transmissão ao vivo “Reflexões sobre ambientes virtuais para o ensino de matemática 

na Pandemia COVID-19 e a Khan Academy”, realizada no âmbito do CUNSC, no intervalo 

de tempo entre 00:00 e 27 minutos Nesse trecho os mediadores apresentaram o conceito de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Assim, o corpus documental foi composto por um 

total de 252 mensagens, que foram escritas por 96 expectadores da transmissão. 

Para o desenvolvimento das categorias que serão apresentadas, tivemos como 

auxílio o software IRAMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires). Segundo Salviati (2017), esse software é gratuito de código 

fonte aberto, licenciado por GNU GPL (v2), que utiliza o ambiente estatístico do software 

R e possui o mesmo algoritmo do software Alceste, que foi desenvolvido em 2009 por 

Pierre Ratinaud. Com o IRAMuTeQ é possível realizar análises estatísticas de textos, além 

de incorporar ferramentas para a realização de Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), outras análises lexicais que auxiliam na produção de análise e na interpretação de 

textos. 

A partir dessa análise, desenvolvemos as categorias que são apresentadas na 

próxima seção. 
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RESULTADOS 

 

Apresentamos os dados da análise das interações em uma transmissão ao vivo, 

desenvolvida no curso de extensão CUNSC, em um trecho em que foi abordado o conceito 

de ambiente virtual de aprendizagem.  

Para o desenvolvimento das categorias apresentadas, selecionamos realizamos no 

conjunto de todas as mensagens uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Esse 

método, método descrito por Reinert (1993), possibilita a obtenção de classes de 

segmentos de texto (ST) que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre 

si e vocabulários diferentes das ST de outras classes.  

A partir dessas análises o software organiza a análise dos dados em um dendograma 

da CHD, que ilustra as relações entre as classes. Um dendrograma apresenta classes e 

demonstra a ligação entre cada uma, pois estão associadas entre si. Cada classe possui uma 

cor diferenciada, e as unidades de contexto elementar de cada uma possui a mesma cor da 

classe. Processamos essa análise em nosso corpus documental e obtivemos cinco classes, 

em que Figuras 2 são apresentadas cada uma das classes e suas relações. 

 

Figura 2 – Dendograma do corpus documental analisado 

 
Fonte: Dados da pesquisa processados pelo software IRaMuTeQ. 

 

As categorias que indicamos neste trabalho são todas as mensagens que estavam 

indicadas na Classe 2, uma classe que contém 86 mensagens. Nessa classe identificamos 
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mensagens que expressam opiniões dos participantes em que foi possível identificar o que 

é necessário em um ambiente de aprendizagem. Fazendo a leitura dessas mensagens foi 

possível desenvolver três categorias: características de um AVA, mudanças que devem 

ocorrer em um AVA e necessidades para a promoção do ensino em um AVA. 

Na primeira categoria indicamos mensagens em foi possível destacar as seguintes 

características que um AVA deve ter: promover aprendizagem, ser inclusivo, alcançar 

todos os alunos (Quadro 1): 

Quatro 1 – Mensagens que ilustram as características de um AVA 
Participante 013: 

Ambientes virtuais são ferramentas que podem auxiliar a ação docente e na aprendizagem discente. 

Participante 044: 

O ambiente seja ele virtual ou presencial deve ser um ambiente onde favoreça e facilite a aprendizagem do 

aluno algo que é um desafio para nós professores. 

Participante 031: 

O ambiente de aprendizagem deve ser inclusivo onde todos possam participar. 

Participante 068: 

Concordo que o ambiente de aprendizado tem que ser para todos neste ponto a inclusão tem sempre que 

estar na nossa mente. 

Participante 066: 

Estamos todos tentando atrair o interesse do aluno para o estudo aprendizagem da matemática nesse 

momento não só alunos mas professores também sentem que o ambiente poderia ser mais acolhedor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Mudanças que devem ocorrer durante o ensino em um AVA foram identificadas na 

segunda categoria. Essas mensagens indicam que as práticas que podem ser adotadas em 

uma AVA, devem ser concebidas de maneira diferente do ensino presencial. Indicamos 

algumas mensagens no Quadro 2. 

Quatro 2 – Mensagens que ilustram práticas que podem ser desenvolvidas em uma AVA  
Participante 038: 

No ambiente presencial tínhamos um contato direto com os alunos e era possível sentir os movimentos 

de aprendizagem no ambiente virtual isso fica meio solto, perdido, mas a atualidade exige. 

Participante 026: 

O ambiente virtual sendo realizado com as mesmas práticas pedagógicas não será proveitoso. Precisamos 

de práticas diferenciadas. 

Participante 024: 

O que percebo é que estamos mudando de ambiente mas seguimos reproduzindo velhas práticas e isso me 

desanima muito. 

Participante 010: 
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Por que mesmo sem contato com o aluno, precisamos criar um meio em que ele sinta se acolhido e seja 

favorável para a busca do conhecimento 

Participante 073: 

O ensino de matemática da forma como ainda é comum em que o professor despeja conteúdo no quadro, 

acredito que não promove aprendizagem. 

Participante 029: 

Acredito que precisamos mudar a nossa metodologia nesse período, penso que as metodologias ativas 

sejam o caminho. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na terceira categoria, apresentamos mensagens em que foram expressas 

necessidades para a promoção de atividades de ensino em um AVA. Identificamos as 

seguintes ações: criar hábitos nos estudantes, interagir e ter contato com os estudantes e 

fornecer de feedback. Indicamos algumas mensagens no Quadro 3. 

Quadro 3 – Mensagens que expressam ações para a promoção de atividades de ensino em um AVA 
Participante 010: 

Precisamos criar novos hábitos em nossos alunos sempre que proponho questões para que eles pensem ou 

escrevam sobre matemática eles me questionam que não é aula de português. 

Participante 011: 

O aluno precisa estar motivado a estudar. 

Participante 056: 

Interação é primordial para um ambiente de aprendizagem saudável e como aluno é o que me inclui e 

efetivamente me torna sujeito da aprendizagem é algo que precisa ser melhorado 

Participante 050: 

Acredito que pode e não pode funcionar penso que depende de dois pontos relação interação com 

tecnologias recursos e comprometimento dos alunos e professores nestes ambientes de aprendizagem 

Participante 048: 

Uma questão importante é conseguir engajamento para o ambiente virtual tanto dos estudantes quanto das 

famílias. O presencial garantia o engajamento físico aos ambientes de aprendizagem. 

Participante 060: 

Penso que ouvir os estudantes é essencial eles precisam confiar para iniciar a se transformar. 

Participante 038: 

No ambiente presencial tínhamos um contato direto com os alunos e era possível sentir os movimentos 

de aprendizagem no ambiente virtual isso fica meio solto perdido mas a atualidade exige.. 

Participante 015: 

Em relação ao feedback, às vezes os alunos nos agradecem por termos dado um e eu digo não precisa 

agradecer é minha obrigação, e penso: acho que eles não estão acostumados a ter um feedback 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Assim entendemos que a análise das mensagens possibilitou a identificação de 

caraterísticas para a promoção de um ambiente virtual que seja, de fato, de aprendizagem, 
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na percepção dos participantes. Elementos como: ser inclusivo, alcançar a todos os alunos, 

possuir ferramentas para promover interação e comunicação com os estudantes e fornecer 

de feedback foram pontos identificados apontados pelos participantes. Essas características 

observadas indicam o que Martins et al. (2016) apresentam como objetivo principal de um 

AVA: ser um espaço de construção do conhecimento por meio do desenvolvimento de 

atividades educativas, mediadas pelo uso de Tecnologias de Digitais (TD), valorizando a 

interação e o trabalho colaborativo. 

Além disso, também foi possível ressaltar que em um AVA é necessário uma 

mudança tanto na atitude dos alunos quanto dos professores, reforçando o que Santos 

(2006) indica: que esses ambientes rompem os limites da sala de aula presencial e esse fato 

indica mudanças de atitudes tanto por parte dos professores quanto dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O período de ensino remoto emergencial apresentou inúmeros desafios tanto para 

professores quanto para alunos. As pesquisas apresentadas (INSTITUTO PENÍNSULA, 

2020; GRANDISOLI et al., 2020) indicaram, por exemplo, falta de experiência e formação 

específica para o desenvolvimento de aulas online.  

Durante a análise desenvolvida neste trabalho, foi possível identificar a visão dos 

professores que participaram de uma transmissão ao vivo de um curso de extensão, 

elementos que poderiam existir em um ambiente virtual de aprendizagem, como: 

características que um AVA deve ter como ser um espaço que promova a aprendizagem, 

ser inclusivo, tentar alcançar todos os alunos; necessidade de mudança de práticas e 

atitudes, tanto por parte do professor quanto por parte dos estudantes; mudanças em 

práticas de ensino que devem ser adotadas em um AVA; e necessidades para a promoção 

de atividades de ensino em um AVA, como a criação de hábitos de estudo nos estudantes, 

formas de interação e contato com os estudantes e fornecimento de feedback. 

Assim, deixamos como questões: como podemos desenvolver uma AVA que seja 

inclusivo e alcançar todos os alunos? Quais seriam algumas práticas que podem ser 

tomadas durante o desenvolvimento de aulas online ou em um AVA? Como podemos 

auxiliar os estudante a criar hábitos de estudos em um AVA? Como podemos fornecer 

feedback aos estudante em um AVA? 

Entendemos que essas questões que emergiram das categorias apresentadas neste 

trabalho podem suscitar o desenvolvimento de outras pesquisas no campo de estudo da 
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Educação Matemática. 

Dessa feita, indicamos que o que foi apresentado neste artigo pode auxiliar com a 

compreensão sobre as necessidades e preocupações dos professores no período pandêmico, 

bem como nortear elementos para a utilização das tecnologias digitais e ensino online na 

formação inicial e continuada de professores. 
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