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RESUMO: O ano de 2020 marcou o ensino superior quanto a adaptação do presencial ao 
online. Neste artigo objetiva-se compreender como os docentes do mestrado em GCI se 
adaptaram e autoavaliam face a essa mudança. Para tal, foram desenvolvidas 4 hipóteses 
alicerçadas na revisão de literatura (HODGES, et at., 2020; LUCAS; MOREIRA, 2018) e a 
partir da qual se desenvolveu um questionário. Como resultado preliminar observou-se a 
importância da literacia digital para responder ao desafio. 

 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia da COVID-19 e pela adaptação do mundo físico 

ao digital, nomeadamente no ensino superior, fazendo com que ocorressem mudanças de 

comportamento e diferentes meios de comunicar, ensinar e aprender. Dessa forma, os 

docentes foram “obrigados” a repensar em pouco tempo as metodologias/práticas pedagógicas 

e rever suas competências informacionais e digitais. Isso afetou a percepção de sua própria 

literacia digital, principalmente voltado à utilização de ferramentas digitais de ensino e a 

necessidade de se adaptar a esse novo contexto imposto. 

Assim, o objetivo deste estudo é propor uma análise do novo panorama educacional através 

da perspectiva da docência, sua autoimagem e como o novo ensino afeta os discentes, focando 

no mestrado em Gestão e Curadoria de Informação (GCI). Além de procurar responder a 
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seguinte questão de investigação: Os docentes do mestrado em GCI adaptaram-se ao novo 

contexto educacional ao qual foram submetidos devido à pandemia da COVID-19? 

A partir de uma análise exploratória e suportada por uma revisão de literatura (HODGES, et 

at., 2020; MOORE; KEARSLEY, 2008; LOUREIRO; ROCHA, 2012; LUCAS; MOREIRA, 

2018) desenvolveu-se as seguintes hipóteses: 

• Os docentes acreditam que não houve tempo de adaptação para a utilização das 
ferramentas digitais. 

• Os docentes acreditam que o desempenho dos estudantes foi afetado por este novo 
método de ensino. 

• A transição para o online foi facilitada pela literacia digital que possuíam à priori. 

• Os docentes adaptaram-se à necessidade da utilização de ferramentas digitais para o 
ensino. 

Em suma, este estudo pretende discorrer sobre a importância da autoavaliação dos docentes 

em relação às suas literacias e como estas fornecem competências fundamentais para a 

adaptabilidade ao mundo atual. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Detectado no final do mês de dezembro de 2019, na China, o vírus Sars-CoV-2 espalhou-se 

rapidamente pelo mundo inteiro. Esta não foi a primeira pandemia vivida pela humanidade, 

no entanto os condicionalismos trazidos pela mesma fizeram com que a rotina fosse 

completamente alterada. 

Em Portugal, essa mudança consumou-se no dia 18 de março, quando foi decretado Estado de 

Emergência, o qual previa restrições de direitos e liberdades. Uma das medidas tomadas pelo 

governo para travar a transmissão do vírus foi o encerramento das escolas e universidades. Ou 

seja, todas as instituições de ensino tiveram de adaptar as aulas, que outrora eram presenciais, 

em online e tudo o que isso acarreta, como alteração de comportamentos informacionais. 

O sistema de ensino remoto não é uma novidade. Segundo Moore e Kearsley (2008), desde o 

início da década de 1880 já há registros sobre o sistema de estudo por correspondência. Sobre 

o ensino a distância nas universidades, Moore e Kearsley (2008) destacam, a partir da década 

de 1960, dois programas precursores como sistemas completos de aprendizagem remota: o 
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Projeto AIM da University of Wisconsin e a Universidade Aberta da Grã-Bretanha. A partir 

deste marco, as universidades começam a ofertar cursos online ou cursos híbridos (presenciais 

e online), tendo departamentos específicos para cada tipo de ensino. 

Cabe elucidar o conceito de ensino a distância, que conforme os autores supracitados, consiste 

em uma aprendizagem planejada, necessitando um sistema bem estruturado. Em 

contrapartida, o ensino oferecido em resposta à pandemia, no qual, instituições e docentes, 

tiveram que adaptar seus métodos de ensino presencial na modalidade de ensino remoto, é 

denominado ensino remoto emergencial (HODGES et al, 2020; MOREIRA; SCHLEMMER, 

2020; OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020). Hodges et al. (2020) enfatizam que essa 

medida é temporária e não se pretende construir um sistema que equivalha ao ensino a 

distância, mas somente prover as necessidades básicas para que as aulas possam continuar 

durante essa crise. 

Em Portugal o ensino a distância ainda era visto como inferior em relação a um curso 

presencial. De acordo com Silva (2019), existiam apenas 14 cursos a distância nas instituições 

de ensino superior em Portugal, em 2019. Porém, as plataformas de ensino a distância foram 

chamadas a auxiliar nessa transição para que os estudantes pudessem continuar a ter acesso às 

aulas e materiais de apoio. As instituições tiveram de se transformar e os docentes 

reformularam seu planejamento/metodologia de aulas, além de estimular as literacias 

necessárias para tal. 

Se antes a literacia digital (LD) era considerada um “fator-chave para se alcançar sucesso” 

(LOUREIRO; ROCHA, 2012, p. 2726), hoje, mais do que nunca, ela é necessária para a 

tentativa de manutenção da “normalidade” e continuidade face à situação pandêmica. 

Segundo Santos, Azevedo e Pedro (2015), a LD está ligada tanto às competências 

operacionais quanto às cognitivas, ou seja, conhecimentos das ferramentas digitais, suas 

utilizações, aptidão e desempenho, mas também capacidades de compreensão, reflexão e 

pensamento crítico sobre as informações provindas destas ferramentas. Já a literacia 

informacional exige competências relacionadas com a busca de soluções para saciar uma 

necessidade informacional, tais como saber identificar fontes credíveis/fiáveis, localizar a 

informação que melhor responde a um determinado problema, analisar, usar a informação, 

organizá-la e criar conhecimento a partir dela (LOUREIRO; ROCHA, 2012).  
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Essas competências fazem parte do Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores 

(DigCompEdu) (figura 1). Trata-se de um documento destinado a todos os educadores com 

objetivo de avaliar e desenvolver as suas competências digitais (LUCAS; MOREIRA, 2018). 

A elaboração do quadro é anterior a pandemia (2017), o que revela o interesse da União 

Europeia em desenvolver essas competências nos educadores, para que possam transmiti-las 

aos aprendentes/cidadãos e como forma de promover igualdade quanto ao acesso à 

informação e seu uso (LOUREIRO, 2019). Pelo menos em teoria, os educadores tinham 

diretrizes a seguir rumo à LD desde 2017. 

Figura 1:  Quadro do DigCompEdu. 

 

Fonte: Lucas e Moreira (2018, p. 8). 

 

Neste sentido, o mestrado em GCI também teve de se adaptar. Criado em 2015, a partir de um 

modelo interdisciplinar graças à parceria entre duas faculdades da Universidade Nova de 

Lisboa (FCSH e IMS), tem duração de 4 semestres e um total de 11 unidades curriculares e 1 

seminário. Os docentes que lecionam as disciplinas são provenientes de escolas diferentes: a 

IMS mais voltada para gestão e tecnologias e a FCSH voltada para a curadoria e ciências 

sociais. E alguns professores convidados são provenientes de outras escolas, possuindo 

diferentes linhas de investigação, literacias e competências, que ajudam a complementar a 

interdisciplinaridade pretendida. 
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Isto posto, o mundo digital não é uma novidade no contexto acadêmico, dado que já estava 

enraizado muito antes da situação atual. O e-mail institucional é a ferramenta digital mais 

utilizada entre docentes e discentes. No mestrado em questão, a plataforma de apoio ao ensino 

Moodle já era utilizada pré-pandemia como meio de comunicação e também como suporte à 

aprendizagem, onde os discentes poderiam encontrar materiais relevantes para seus estudos. 

Isso revela que um certo nível de LD já vinha sendo desenvolvido, mas seria ele suficiente 

para vencer as barreiras impostas pela COVID-19? 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo de caso exploratório que se iniciou a partir do 

desenvolvimento de 4 hipóteses que serviram de fio condutor à pesquisa e à criação do 

questionário, que foi o objeto de observação direta extensiva escolhido para a coleta de dados. 

Este questionário, aplicado por meio de um formulário da plataforma Google Forms, é 

composto por 24 questões abertas, fechadas, de múltipla escolha e uma combinação de 

perguntas fechadas com possibilidade de resposta abertas com 4 seções: 1) Introdutória - 

dados sobre o propósito da pesquisa para os participantes; 2) Instituição - envolvimento da 

instituição de ensino e uso de ferramentas digitais; 3) Docentes - autoavaliação quanto às 

práticas, literacias e percepções dos participantes sobre si; e 4) Discentes - percepções dos 

docentes sobre como o ensino remoto emergencial afetou os discentes e a comparação com o 

ensino presencial. 

Em relação a amostra de pesquisa, foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística 

intencional, que segundo Marconi e Lakatos (2020, p. 42) “tem a sua validade dentro de um 

contexto específico”. Assim, para a seleção da amostra, elegeu-se 11 docentes do mestrado 

em GCI. O questionário foi enviado por e-mail no dia 5 de fevereiro, ficando disponível até o 

final do referido mês. Considerando a afirmação de Marconi e Lakatos (2020) de que os 

questionários têm uma média de 25% de devolutiva, estimou-se que a quantidade mínima de 

questionários devolvidos deveria ser entre 2-3 para poder extrair informações fiáveis e dar 

continuidade a análise . 

Ressalta-se, que esta pesquisa utilizou-se de práticas éticas (ANPEd, 2019) como a 

participação voluntária, anonimato dos participantes, confidencialidade no tratamento dos 
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dados, clareza e objetividade em relação aos termos e procedimentos da pesquisa e 

possibilidade de desistência ao responder o questionário. 

 

RESULTADOS 

No dia 28 de fevereiro foi fechado o questionário com um retorno de 45% (5 participantes). 

Para facilitar a análise e discussão dos dados, serão abordadas 3 seções separadas. 

 

Instituição 

Nesta seção foi pedido aos participantes para analisarem a interação com a instituição e o 

suporte providenciado.  

Quanto às ferramentas digitais mais utilizadas, notou-se uma continuação das subscrições já 

existentes, tais como: e-mail institucional e Moodle. Contudo, a totalidade dos docentes 

passaram a utilizar o Zoom para sessões síncronas, que não era necessário nas aulas 

presenciais. Curiosamente, foi apontado por um participante a necessidade da utilização de 

sistemas Proctering, os quais têm como propósito monitorar, gravar e avaliar o 

comportamento online do utilizador. Esta ferramenta é sobretudo utilizada para controle e 

supervisão nos exames. Isso pode ser devido a política de ensino online utilizada por cada 

faculdade no período de pandemia e a necessidade de adaptação de atividades presenciais para 

as remotas. 

Quanto ao apoio fornecido pela instituição, os docentes afirmaram que foi suficiente, 

nomeadamente quanto às políticas e conteúdo programático, mas não quanto à 

disponibilização de hardware. Os docentes afirmaram ainda que o programa pedagógico 

estabelecido pré-pandemia foi cumprido em sua totalidade, apesar de haver a necessidade de 

reajuste. Assim, constata-se que as universidades terão de acompanhar as novas tendências e 

usar os recursos educacionais disponíveis como parte do planejamento/metodologia do ensino 

remoto. 
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Docentes 

Neste ponto, os participantes fizeram uma autoavaliação de suas literacias e percepções sobre 

sua adaptação à nova realidade. 

Os docentes sentiram-se confortáveis em relação às ferramentas digitais e quanto ao tempo de 

adaptação. Ademais, 100% dos participantes afirmaram que seus desempenhos não foram 

afetados pelo novo método de ensino. Isto pode estar relacionado com o fato de que o modo 

como ministravam aulas não mudou totalmente, apenas foi adaptado para o online, como 

discutido acima sobre o ensino remoto emergencial. As ferramentas mais utilizadas pelos 

docentes e suas respostas sobre o seu próprio desempenho atestam estas afirmações, uma vez 

que a ferramenta Zoom permite o desenvolvimento de aulas expositivas, assim como no 

presencial. 

No entanto, quando questionados sobre suas literacias digitais, somente 60% responderam que 

estavam totalmente preparados para o ensino online. Assim, entende-se que seus 

desempenhos podem ter sido sim afetados pelo ensino remoto, dado que tiveram que 

desenvolver competências em um curto período de tempo. Confirma-se que, ainda nos dias de 

hoje, os docentes não estão totalmente adaptados a este tipo de ensino e algumas respostas 

dadas vêm validar este fato com a literatura supracitada: 

O ensino em linha possui a mesma eficiência que o ensino presencial mas 
assenta em conceitos pedagógicos diferentes, motivo pelo qual não se pode 
(ou não se deve) transpor literalmente para online o que foi preparado para 
ser transmitido presencialmente. 

Antes da pandemia já tinha experiência em e-learning. O objetivo principal 
foi adaptar um curso estruturado para ser dado presencialmente num curso 
estruturado para e-learning. 

Isto expõe a conscientização dos docentes sobre a diferença entre o ensino emergencial e o 

ensino a distância (HODGES, et at, 2020) e revela os incentivos e esforços desenvolvidos 

pela União Europeia (2017) para o desenvolvimento das competências digitais dos docentes. 

Sobre a eficiência dos ensinos, 60% afirmaram que ambos são eficientes e que para eles é 

indiferente em termos de conforto lecionar presencial ou remotamente. Por último, perguntou-

se sobre as percepções dos participantes quanto ao ensino no futuro e todos afirmaram que 

assentará num ensino híbrido. Um participante ainda afirmou que com o ensino digital “será 

estimulada a auto-aprendizagem e o ensino por projeto” e outro referiu que serão utilizadas 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

379 

mais “ferramentas online”. Por fim, um outro participante ressaltou a necessidade de 

encontrar “modelos pedagógicos mistos eficientes (até para enfrentar futuras situações 

epidêmicas)”. 

 

Discente 

Todos os docentes sentiram que os discentes tiveram alguma dificuldade de aprendizagem, 

apesar de noutra questão afirmarem que não sentiram diferença entre o ensino online e o 

presencial no tocante a absorção de conhecimentos pelos alunos. Quando confrontados com a 

questão dos resultados obtidos pelos estudantes, os participantes afirmaram que não notaram 

diferenças, salientando que os mesmos tiveram um desempenho igual ao presencial. Sobre a 

metodologia de avaliação, a maioria optou por apresentação de trabalhos em grupo online em 

detrimento das provas e apresentação de trabalhos individuais online, afirmando serem tão 

eficientes quanto as presenciais.  

Denota-se que 60% dos docentes acreditam que a interação dos discentes entre si e com os 

docentes foi satisfatória. Porém, apesar do descrito, os docentes acreditam que o ensino 

remoto afetou a questão da colaboração e comunicação dos alunos. E no caso da GCI, por se 

tratar de uma área interdisciplinar, que incentiva co-criação e co-aprendizagem, esta é uma 

questão que se deve refletir para encontrar soluções. Ademais, por se tratar de um curso a 

nível de mestrado, a interação, discussão e compartilhamento de conhecimento é essencial 

para o desenvolvimento crítico do mestrando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, pode-se verificar que o objetivo proposto neste estudo foi cumprido e a questão de 

pesquisa respondida, podendo concluir que os docentes deste mestrado adaptaram-se ao novo 

contexto, mas, como toda transição, pode-se dizer que houve percalços pelo caminho.  

As hipóteses elaboradas foram parcialmente corroboradas. Os docentes acreditam que houve 

tempo de adaptação para a utilização das ferramentas digitais, apesar de ter havido um 

reajuste no programa pedagógico estabelecido pré-pandemia. A metodologia teve de ser 

repensada e foi dada prioridade às apresentações de trabalho em grupo online em detrimento 

das provas. Apesar de alguns docentes acharem que os discentes tiveram algumas dificuldades 
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no acompanhamento das aulas e que nem sempre foi fácil estabelecer comunicação e 

colaboração entre eles, acreditam e comprovam que o seu desempenho não foi afetado, tendo 

alcançado a mesma média pré-pandemia. Já 40% dos participantes revelaram que estavam 

razoavelmente preparados e que, ainda hoje, não estão totalmente à vontade com as 

ferramentas digitais. Contudo, a literacia que possuíam foi suficiente para que seu 

desempenho e transmissão de conhecimento tenham sido bem sucedidos. Ademais, os 

participantes acreditam que o futuro do ensino passará por um modelo híbrido, onde terão de 

continuar a colocar em prova as suas competências digitais e assim enriquecer a sua literacia 

digital.  

Conclui-se que o desenvolvimento do ensino online é um processo que leva tempo, é 

sistemático e precisa ser cuidadosamente estruturado para poder fornecer com qualidade a 

aprendizagem proposta. De maneira que, apesar de ainda não se conseguir antever o futuro, 

pode-se afirmar que as tecnologias de ensino vieram para ficar e os docentes terão de se 

adaptar à sua utilização. E que os docentes estão cientes da necessidade do desenvolvimento 

contínuo de suas literacias e procuram se adaptar ao contexto ao qual estão submetidos.  

Por ser um estudo exploratório, surgiram algumas limitações, por exemplo, os resultados da 

amostra não podem ser aplicados à totalidade dos docentes. Porém, esta pode ser uma 

sugestão de pesquisa futura, ao comparar as autoavaliações dos docentes em diversas áreas do 

saber. Outra sugestão seria realizar o mesmo estudo com os discentes do mestrado em GCI e 

comparar suas respostas com o presente estudo. 
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