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Introdução

Com sua brutal letalidade, a Covid-19, 
causada pelo novo coronavírus gera reflexão sobre 
a importância das relações interpessoais devido à 
falta de contato físico causada pela quarentena. A 
área de educação também foi afetada, obrigando 
diversas instituições de ensino superior, que 
oferecem aulas presenciais, a repensar as aulas 
ministradas em 2020. 

Nesse momento, ganha força o modelo de 
aulas remotas, que já tinha ganhado espaço nos 
últimos anos por possibilitar a facilidade de acesso a 
qualquer tempo e lugar. No entanto, o diferencial é 
o destaque para as aulas ao vivo e em tempo real. A 
medida foi estabelecida pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) por meio da portaria nº 343 de 
17 de março de 2020 em caráter emergencial, 
para permitir a substituição das aulas presenciais 
nas instituições de ensino do país por aulas que 
favoreçam os meios e as Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC). 

De acordo com o MEC, a intenção é de 
não ser prejudicial ao andamento dos cursos. 
A portaria valia inicialmente por 30 dias, mas 
acabou sendo prorrogada, devido às orientações 
de órgãos competentes como: Ministério da Saúde 
e as secretarias de saúde estaduais e municipais. 
Segundo dados do Ministério da Educação (MEC)1, 

1  Ministério da Educação (MEC). Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/>. Acesso em: 9 ago. 2020. 
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de 21 de maio de 2020, das 69 universidades 
federais brasileiras, 56 estavam com as atividades 
acadêmicas de graduação totalmente suspensas 
e 13 estavam com atividades na graduação 
funcionando parcialmente ou totalmente.  
A realização de aulas a distância foi adotada 
principalmente por instituições de ensino privadas.

No contexto atual, é preciso repensar 
sobre novas formas de lecionar e também ouvir 
os docentes para compreender quais as melhores 
maneiras de ensinar diante das adversidades. 
E considerar a necessidade de capacitação dos 
docentes, que tiveram de se adaptar às novas 
condições em um curto espaço de tempo. Minozzo, 
Cunha e Spindola (2016, p. 2) contribuem ao 
informar quanto à utilização de metodologias 
diferenciadas do convencional, levando o 
professor a perceber que o processo de ensino 
e aprendizagem também sofre alterações. Por 
isso, a necessária capacitação, pois ao sair da sala 
de aula física para a virtual, sem ser o habitual e 
milenar uso dos métodos tradicionais de ensino, 
são necessárias adaptações.

Este artigo tem como intuito compreender 
quais as tecnologias mais usadas hoje para 
professores de ensino superior em aulas remotas, 
quais as dificuldades enfrentadas pelos docentes 
nessa modalidade e quais soluções paras apresentar 
aulas mais interessantes. A metodologia inclui 
levantamento bibliográfico e pesquisa quantitativa 
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semiestruturada com professores do ensino superior 
e divulgada em redes sociais como Facebook e 
LinkedIn no mês de agosto de 2020. A fundamentação 
teórica inclui autores como: Paulo Freire, Stuart Hall, 
José Moran, Fredric M. Litto e Homi Bhabha.

Educação a distância - Conceito e história

Inicialmente, é preciso compreender melhor 
o conceito de Ensino EAD e o cenário no país.  
Existem vários conceitos de Educação a Distância 
e pode-se destacar o de Moran: 

Na modalidade a distância, professores 
e alunos estão separados fisicamente no 
espaço e/ou no tempo. Esta modalidade 
de educação é efetivada através do in-
tenso uso de tecnologias de informação 
e comunicação, podendo ou não apre-
sentar momentos presenciais (MORAN, 
2009, on-line).

No seu sentido fundamental, a Educação a 
Distância é o ensino que ocorre quando aquele 
que ensina e o que aprende estão separados (no 
tempo ou no espaço). No sentido que a expressão 
assume hoje, enfatiza-se mais a distância no 
espaço e propõe-se que ela seja contornada por 
meio do uso de tecnologias de telecomunicação e 
de transmissão de dados, voz e imagens. 

De acordo com Gouvêa & Oliveira (2006), 
alguns compêndios citam as epístolas de São Paulo 
às comunidades cristãs da Ásia Menor presentes 
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na Bíblia, como o início da Educação a Distância. 
Elas teriam sido enviadas em meados do século I e 
ensinavam como viver dentro de doutrinas cristãs. 

Depois desse período, podem ser 
estabelecidos alguns marcos da história desse 
tipo de aprendizado. Em 20 de março de 1728, 
foi anunciado um curso pela Gazeta de Boston, 
em que o Prof. Caleb Philipps oferecia material 
para ensino e tutoria por correspondência. Depois 
das iniciativas de alguns indivíduos, a educação a 
distância passou a ser realizada por instituições. 
Em 1840, no Reino Unido foi inaugurada a primeira 
escola por correspondência na Europa. 

Segundo Fredric M. Litto, na obra 
Aprendizagem a distância (São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2010), a Universidade de Londres iniciou 
em 1858 cursos por correspondência e contou com 
alunos ilustres como Mahatma Gandhi e Nelson 
Mandela, que estudaram Direito, além de quatro 
cientistas que depois receberam o Prêmio Nobel. 

Durante os primeiros 50 anos, o “sistema 
de entrega” do conhecimento em educação era 
o material impresso, que o aluno recebia pelos 
Correios. Os cursos por correspondência eram 
econômicos tanto para a instituição quanto 
para os alunos. Em 1892, o Departamento de 
Extensão da Universidade de Chicago, nos Estados 
Unidos da América criou a Divisão de Ensino por 
Correspondência para preparação de docentes 
(ALVES, 2011, p. 86).
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Na primeira década do século XX, com o 
advento do cinema, essa tecnologia passou a ser 
usada para o ensino e escolas, universidades e 
empresas criaram cursos inteiros em filmes que 
eram distribuídos no país e internacionalmente. 

Nos anos 1930 e 1940, com o rádio, 
esse meio passou a ser usado para o ensino a 
distância. Como explica Alves (2011), em 1935, 
o Japanese National Public Broadcasting Service 
começou seus programas escolares pelo rádio, 
como complemento da escola oficial. Em 1947, a 
tradicional Faculdade de Letras e Ciências Humanas 
de Paris, na França, passou a transmitir quase 
todas as matérias relacionadas à literatura por 
meio da Rádio Sorbonne. O mesmo ocorreu nos 
anos 1950 com a televisão. Em 1956, a Chicago TV 
College (EUA) iniciou a transmissão de programas 
educativos pela televisão, cuja influência pode 
ser notada em outras universidades do país. 
Na Argentina, em 1960, foi criada a Tele Escola 
Primária do Ministério da Cultura e Educação, que 
buscava integrar materiais impressos à televisão.

Na segunda metade do século XX, com o 
audiocassete e o videocassete aumentaram as 
opções à disposição para os estudantes, permitindo 
a mobilidade e aprender em qualquer tempo e 
local. A conveniência de estudar onde e quando 
quiser se tornou uma das principais características 
da Educação a Distância. E, a partir dos anos 1990, 
com o uso massivo de computadores e da internet, 
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essa forma de ensino deu um salto exponencial. 
De acordo com Litto:

No mundo da aprendizagem a distância, 
o computador é importante porque 
combina numa única tecnologia todos 
os meios usados anteriormente para 
aprender – textos, sons, imagens (tanto 
estáticas, como fotografias e desenhos, 
quanto animadas, como filmes e vídeos), 
possibilitando alterar o tempo e o espaço 
(LITTO, 2010, p. 21).

Atualmente, milhares de universidades 
trazem a EAD e os chamados open courses ou 
MOOCs (Massive Open Online Course - Massivos 
Cursos Online Abertos), como os das Universidades 
de Harvard e de Oxford. Também há diversas opções 
de ensino em canais no YouTube e em podcasts 
em aplicativos disponíveis para smartphones, que 
impulsionam o ensino informal. Como explica 
Castells, vive-se a “sociedade em rede”, em que:

Redes interligadas que se tornam fonte 
de formação, orientação e desorientação 
da sociedade, por isso é que a informação 
representa o principal ingrediente de nossa 
organização social, e os fluxos de mensagens 
e imagens entre as redes constituem o 
encadeamento básico de nossa estrutura 
social (CASTELLS, 1999, p. 573).

Segundo a Associação Brasileira de Ensino 
a Distância (ABED), a Educação a Distância no 
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Brasil começou em 1904, com uma reportagem 
publicada no Jornal do Brasil, em um anúncio nos 
classificados que oferecia curso de datilografia por 
correspondência (ABED, 2011). 

Em 1922, foi realizada a primeira 
transmissão radiofônica2 no Brasil, durante a 
Exposição Internacional do Rio de Janeiro, com 
apoio da Westinghouse e da Western Eletric. 
Roquette Pinto disse na ocasião: “eis uma máquina 
importante para educar nosso povo.” 

No dia 20 de abril de 1923, Roquette Pinto 
e Henrique Morize fundaram a Rádio Sociedade 
do Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de 
Ciências, com o slogan: “Trabalhar pela cultura 
dos que vivem em nossa terra e pelo progresso 
do Brasil”. Essa função educativa do rádio tornou-
se oficial em 1936 quando Roquette Pinto doou a 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Surge aí o sistema 
de Rádios Educativas no Brasil.

Apesar da intenção de ter uma programação 
educativa popular, os conteúdos ainda eram muito 
elitizados, com cursos de literatura francesa e 
inglesa, aulas de italiano, português e francês. E 
também as condições de acesso da época faziam 
com que o novo veículo apresentasse um nível de 
cultura compatível com o da elite, que podiam 
comprar os aparelhos.

Em 1933, outro marco: a criação da 
Rádio Escola Municipal do Distrito Federal, sob 
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a coordenação do educador Anísio Teixeira, 
fundamental na história da educação do Brasil e 
que se preocupou em desenvolver uma didática 
específica para o ensino radiofônico.

Segundo Vianney et al. (2003, p. 49), 
instituições como o Instituto Monitor e o Instituto 
Universal Brasileiro também foram fundamentais 
para a formação profissional de mais de 3 milhões 
de brasileiros até o ano 2000.

E depois do rádio, a TV foi importante 
nesse processo, desde que foi realizada a primeira 
transmissão, patrocinada por Assis Chateaubriand. 
Belloni (2002, p. 129) ressalta a importância de 
vários programas de iniciativas públicas e privadas 
como o Movimento de Educação de Base (MEB), 
o Projeto Minerva, o Telecurso 1º Grau e o Telecurso 
2000. Muitos desses programas buscavam a 
divulgação do conhecimento e a formação da 
cidadania por meio do rádio e da televisão. 

A década de 1990 representou um boom da 
EAD no Brasil, pois essa forma de ensino tornou-se 
oficial e considerada “modalidade válida e equivalente 
para todos os níveis de ensino”, a partir da publicação 
da lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 
em dezembro de 1996. A expansão da internet 
contribuiu para a instalação da EAD na maioria das 
instituições nos níveis de graduação e pós-graduação 
(VIANNEY et al., 2003, p. 49). 

No final dos anos 1990, foram criadas grandes 
redes e consórcios de universidades públicas e privadas 
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que buscavam ampliar as oportunidades de formação 
superior (VIANNEY et al., 2003, p. 57). Também vale 
destacar o papel da EAD em programas de educação 
continuada de docentes como TV Escola e Um Salto 
para o Futuro. Muitas empresas passaram a investir 
em educação, criando universidades corporativas, 
como Petrobras e Banco do Brasil. 

Em 2017, houve mais uma atualização em 
relação ao EAD, por meio do Decreto nº 9.057, de 
25 de maio de 2017, vigente até a atualidade, que 
define, no seu primeiro artigo: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, 
considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, 
com pessoal qualificado, com políticas 
de acesso, com acompanhamento e 
avaliação compatíveis, entre outros e 
desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação 
que estejam em lugares e tempos 
diversos (BRASIL, 2017, on-line).

Diferenças EAD e aulas remotas/Novas 
ferramentas tecnológicas

A Educação a Distância pode ser utilizada de 
forma síncrona (em tempo real) ou assíncrona e 
as aulas podem ser acessadas depois, para assistir 
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mais tarde. E é interativo, permitindo diálogo maior 
entre quem produz o curso e o estudante. 

Também pode ser totalmente a distância, 
híbrido ou blended. De acordo com Moran (2015), 
híbrido significa misturado, blended. A educação 
sempre foi híbrida e combinou diversos espaços, 
tempos e metodologias. Mas com a internet e a 
interatividade, torna-se um “ecossistema mais 
aberto e criativo” (MORAN, 2015, p. 27).

É importante destacar que o recurso de 
gravar e disponibilizar o material de uma aula 
remota não é um método similar a EAD e sim 
busca potencializar a ferramenta. Pois o intuito 
do recurso é de proporcionar o acesso dos alunos 
que não acompanharam a aula de forma remota 
ou possibilitando revisar a explicação do professor 
e tirar dúvidas. As aulas remotas são preparadas 
pelo professor da disciplina e ocorrem geralmente 
no horário da aula presencial.

Já na EAD, o conteúdo é preparado 
especialmente para esse formato, sendo 
utilizados textos, áudios e vídeos, buscando 
uma interatividade e uso maior de recursos. Os 
conteúdos podem ser acessados a qualquer 
momento, enquanto as aulas remotas ocorrem em 
horários específicos, com o professor participando 
ao vivo. Podem ser acessadas depois, se o professor 
gravar e disponibilizar a aula. E na EAD, o material 
é preparado por um professor conteudista e um 
tutor é responsável por tirar dúvidas dos alunos. 
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Há uma série de ferramentas e tecnologias 
que podem ser usadas. Serão vistos os mais 
utilizados na atualidade e suas vantagens e 
desvantagens. Entre elas estão: Google Teams, 
Zoom, Hangouts, Blackboard, Duo, entre outras. 
A maioria são softwares de teleconferência, antes 
muito usados em reuniões corporativas. Fantin 
(2011) destaca a importância das tecnologias 
digitais para a sociedade e abre espaço para o 
papel que as mídias têm na contemporaneidade. 

Na sequência, serão apresentadas algumas 
ferramentas (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020):

 Moodle – Sua principal utilização é a 
organização da disciplina e de cursos e aulas 
on-line. O programa permite criar esses cursos, 
páginas de disciplinas, grupos de trabalho e 
comunidades de aprendizagem. Além disso, está 
disponível em 75 línguas diferentes. 

   Google Classroom – O “Google Sala de Aula” 
é um serviço grátis para professores e alunos 
Depois de conectada, a turma passa a organizar 
as tarefas on-line. É possível também criar 
cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos 
de trabalho e comunidades de aprendizagem.

   YouTube - Plataforma de compartilhamento 
de vídeos e de transmissão de vídeos, como 
“lives gravadas”. O docente pode criar seu 
próprio canal e ser acompanhado por discentes. 
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   Facetime – Pode ser usado na transmissão 
de aulas e no Facebook trazer informações em 
grupos fechados. É mais utilizado no ensino 
médio e superior. 

   Hangouts/Google Meet - Aplicativo para 
fazer videoconferências on-line com diversos 
participantes, sendo 100 na versão gratuita, 
tendo o tempo máximo de 60 minutos por 
reunião na versão. Iniciou com o nome Hangouts 
e depois virou Google Meet.

  Blackboard2 – sistema de uma das 
líderes mundiais de tecnologia educacional, 
é considerado um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Entre os produtos estão 
o Learn, que une conteúdo, ferramentas 
colaborativas e aprendizagem em um só lugar, 
o Open LMS, baseado no Moodle e que pode ser 
mais personalizado. Há também o Collaborate, 
ferramenta de webconferência e sala de aula 
virtual para a instituição. E o Ally, que transforma 
os conteúdos, deixando-os mais acessíveis.

   Vídeo WhatsApp - É uma ferramenta prática 
e muito utilizada, mas permite dividir a tela com 
até quatro pessoas. E, às vezes, muitas pessoas 
interagem, ficando difícil separar os conteúdos 
relevantes. 

2 Disponível em: https://blackboard.grupoa.com.br. Acesso em: 10 
ago. 2020.

https://blackboard.grupoa.com.br
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   Duo – Deutsch-Uni Online - Plataforma on-line 
alemã que oferece recursos como vídeos e textos. 

Pesquisa com professores 

Procurando dar subsídios a este artigo, foi 
realizada pesquisa quantitativa semiestruturada 
utilizando o Google Docs (14 questões de múltipla 
escolha e 6 abertas), divulgada entre 2 e 10 de 
agosto de 2020 em redes sociais como Facebook 
(perfil da autora e comunidades como “Professores 
Universitários” e “Professores no Ensino Superior”) 
e LinkedIn (perfil da autora). Foram obtidas 50 
respostas de docentes do ensino superior que 
estão realizando aulas remotas.

De acordo com Antônio Joaquim Severino, 
em Metodologia do trabalho científico (23ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2007), a pesquisa quantitativa 
compreende um universo maior de pessoas e o 
questionário é:

Um conjunto de questões, sistematica-
mente articuladas, que se destinam a 
levantar informações escritas por parte 
dos sujeitos pesquisados, com vistas a 
conhecer a opinião dos mesmos sobre os 
assuntos em estudo. As questões devem 
ser pertinentes ao objeto e claramente 
formuladas, de modo a serem bem com-
preendidas pelos sujeitos (SEVERINO, 
2007, p. 125). 
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Foram realizadas 14 questões de múltipla 
escolha e 6 abertas. Nas questões de múltipla 
escolha foi perguntado sobre a formação acadêmica 
e 34% concluíram o Mestrado e 28% o Doutorado, 
sendo a maioria formada por homens (54,9%). A 
maioria atua em instituições da região Sudeste (82, 
4%) e tem entre 35 e 40 anos (23,5%). Destaca-
se, também, a faixa etária de 45 a 50 anos, com 
19,6%. A maioria atua na área de Ciências Humanas 
(49%) ou de Ciências Sociais Aplicadas (49%), sendo 
predominante o ensino privado (88,2%).

A maioria atua no ensino superior por 10 
anos ou mais (51%). A faixa entre 1 e 5 anos também 
é expressiva, com 23,5%. Quando perguntados se já 
trabalharam com ensino a distância ou lecionaram 
aulas remotas devido às circunstâncias emergenciais 
como da epidemia, 60% dos respondentes 
afirmaram que sim.

Figura 1 – Professores (as) que já trabalharam com 
ensino a distância em decorrência de circunstâncias 

emergenciais (como a pandemia)

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Sobre o tempo em que atua com aulas remotas, 
80% afirmaram que há menos de 1 ano, o que revela 
que a prática é recente para a maioria. 

Figura 2 – Tempo de atuação de professores(as)  
em aulas remotas

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

Em relação ao tipo de aulas, 88% são 
síncronas, ou seja, realizadas em tempo real para 
as turmas presenciais.

Predominantemente, essas aulas fazem 
parte de um curso presencial (86%), o que mostra 
que as aulas remotas foram adaptadas em 
decorrência de uma situação emergencial.

Figura 3 – Tipo de aula que costuma lecionar

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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As ferramentas mais utilizadas em aulas 
remotas são: Blackboard (52%), Google Meet 
(36%), Teams (22%) e Zoom (22%).

Figura 4 – As ferramentas remotas mais  
utilizadas por professores (as)

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

Entre os recursos mais utilizados (múltiplas 
respostas) em aulas remotas estão: uso de 
PowerPoint (96%), exposição do conteúdo com 
diálogo (aula expositiva-dialogada) por 86% e uso 
de trechos de vídeos e áudios (70%).

Figura 5 – Os recursos utilizados por  
professores (as) em aulas remotas

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

Vídeo - WhatsApp
Facetime

Duo
Outro

Teams
Zoom

Google Meet
Blackboard

Moodle
Hangouts

0           10                        20             30

11 (22%)

11 (22%)

18 (36%)

26 (52%)

4 (8%)

0 (0%)

11 (22%)

3 (6%)

0 (0%)

5 (10%)

50 Respostas

Exposição do conteúdo
com diálogo 

0       20                    40                                   60

43 (86%)

31 (62%)

22 (44%)

35 (70%)

4 (8%)

37 (74%)

15 (30%)

Discussão

Conteúdo gravado

Apresentação em 
PowerPoint

Chats

Foruns de discussão

Outros

Exposição do conteúdo e 
com diálogo 3 (6%)

48 (96%)

50 Respostas

Uso de trechos de 
vídeos e áudios



128

Quanto aos benefícios de uma aula realizada 
dessa forma estão: economia com transporte 
(56%), acesso a qualquer momento (48%) e ser 
acessível a um maior número de pessoas (34%).

Figura 6 – Os benefícios da aula remota

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

Em relação às dificuldades encontradas 
estão: pouca proximidade com o aluno (72%), 
conexão com a internet (50%) e falta de feedback 
da turma (40%).

Figura 7 – As dificuldades da aula remota

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Quanto aos equipamentos mais usados para 
lecionar, estão: notebook (80%), computador de 
mesa (22%) e celular (16%).

Em relação às perguntas abertas, foi 
questionado: “Com a pandemia da Covid-19, quais 
os desafios na transição de aulas presenciais para 
remotas?”.

Os problemas mais apontados foram: 
questão da conexão com a internet, pois nem 
todos têm acesso a computador e smartphone 
e também à tecnologia. Também foi citada a 
dificuldade de dialogar com os alunos dessa forma 
sem ter um preparo maior:

Urgência em adaptar dinâmicas para as  
aulas remotas e o domínio das ferramentas.

Internet de boa qualidade, muitas vezes 
a plataforma não suporta a quantidade 
de alunos e também a falta de atenção 
de alguns alunos.

Dependência da qualidade da internet, 
comunicação problemática com os alu-
nos, especialmente o retorno deles, pla-
taforma muito deficiente, o que impede a 
reprodução de vídeos com qualidade etc.

Adaptar conteúdo de aulas presenciais 
para o ensino remoto, manter os alunos 
participativos, uma vez que não os vemos 
e não os sentimos.
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Outros notaram similaridade no compor-
tamento de alunos na sala de aula e on-line:

Os desafios foram menores do que eu es-
perava. A timidez / insegurança do aluno 
é a mesma da sala física, a maioria se 
cala e se “protege” desligando o vídeo. 
Isso é ruim. O nível de “ruído” diminui 
ou acaba, não tive mais de chamar a 
atenção de ninguém por falar junto co-
migo ou com colegas e isso é ótimo, reduz 
o estresse. Os alunos que já dialogavam 
presencialmente continuaram sendo os 
que dialogam a distância.

Também foram citadas a falta de 
treinamento e de capacitação para utilizar essas 
tecnologias:

1) O treinamento para a utilização da 
plataforma. 
2) Depois a adaptação do conteúdo para 
as aulas em ambiente virtual.
3) A estrutura física que acaba ficando a 
cargo dos próprios professores (internet 
e computadores).

A IES exigiu uma imediata adaptação dos 
docentes e discentes ao contexto remo-
to. Acredito que faltou uma pausa, um 
momento de esclarecimento, de plane-
jamento. Faltou uma comunicação mais 
responsável e afetiva para considerar 
tudo o que deveria ser adaptado.

A nossa transição foi rápida. Não tive-
mos interrupção. Da mesma forma a 
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aceitação, que foi considerada em torno 
de 93%. Nosso maior desafio foi manter 
contato com os alunos que residem em 
regiões rurais e a internet, na maioria das 
vezes, é inconstante.

Quanto às perguntas: “Em relação a como 
deve ser uma aula remota, em sua opinião?” e 
“Quais as metodologias e recursos que devem ser 
usados?”, muitos responderam que é necessário 
aproveitar os recursos multimídia:

Condições para que as ferramentas e de-
mais recursos extras (vídeos, por exem-
plo), possam ser utilizados de maneira 
competente. Número limitado de alunos 
como em uma sala de aula presencial, 
para que o atendimento possa ter quali-
dade e a avaliação seja justa.

Também foi destacada a necessidade de 
tentar recriar a dinâmica de sala de aula:

Aula remota pode considerar recursos atí-
picos do cotidiano da sala de aula, como 
matérias ao alcance de um click. Conside-
ro o ambiente hipermídia com múltiplas 
possibilidades de navegação simultânea: 
vídeos do YouTube, indicação de textos em 
portais de informação e notícia.

Devem ser usados diversos recursos e 
interatividade com atividades a serem 
executadas pelos alunos, se possível, em 
todas as aulas. É importante dividir cada 
aula em ciclos, em que se atribuem tare-
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fas para alunos em alguns momentos e o 
professor tem a palavra em outros.

Também comentaram sobre a necessidade 
do contato mais permanente entre professor e 
aluno:

A aula remota deve buscar, na medida do 
possível, recriar a interação que existe no 
contexto da sala de aula presencial. Varia 
muito de disciplina, mas a utilização de 
suporte audiovisual acaba sendo funda-
mental tendo em vista o meio utilizado.

A aula remota deve conter um contato 
mais vivo e permanente com o aluno, 
mesmo que se utilizando de tecnologias 
de exposição de conteúdo. É importante 
o aluno perceber essa proximidade, esse 
contato. 

Quanto à capacitação para realizar essas 
aulas, 23 responderam que sim: 

Sim: treinamento técnico para as ferra-
mentas e diversos treinamentos de no-
vas metodologias para aulas a distância, 
publicação de quiz, PBL, sala invertida 
(para apresentação dos alunos), edição 
de podcasts e vídeos, entre outras for-
mas de capacitação.

Sim. Quando iniciei na docência como pro-
fessora-assistente na Universidade Meto-
dista de São Paulo (UMESP), tive a oportu-
nidade de realizar cursos voltados à EAD.
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Já 14 responderam que em parte e 13 não:

Na segunda, dia 13/3 as aulas foram 
interrompidas. Foram feitas duas pales-
tras com um técnico da Microsoft, inex-
periente em práticas docentes e no dia 
20/3 teve aula remota usando Microsoft 
Teams. Claro que houve problemas.

A instituição diz que sim, mas o “treina-
mento” foi, para ser sutil e polido, insu-
ficiente.

Não teve nada, foi tudo intuitivo

Quanto ao feedback sobre aulas remotas, 
as opiniões se dividiram, parte da turma se 
adaptou e entendeu o momento:

No começo reclamaram muito. Depois en-
tenderam o momento e a necessidade. No 
entanto, sempre há algum tipo de recla-
mação. Primeiro a qualidade da internet, 
segundo problemas eventuais com a plata-
forma da instituição e, principalmente, na 
cabeça deles é como se estivessem tendo 
EAD e não aulas remotas, então acham 
que estão “pagando” caro para não “ter 
aula”... Então tem de fazer um trabalho 
de conscientização para entenderem que 
estão tendo aula normalmente e que não 
é EAD, mas sim remotamente.

Apesar de reclamarem da falta de presença, 
do contato direto, os alunos têm gostado e 
demonstrado isso com uma melhora sensível 
nos resultados do aprendizado.
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Disseram que estavam gostando, apesar 
das dificuldades do EAD.

O feedback foi positivo. Em geral, os 
alunos conseguiram se adaptar e juntos 
adequamos os conteúdos presenciais 
para on-line.

Aulas proveitosas, mas com muitos desafios.

Mas há queixas sobre a diferença em relação 
às aulas presenciais e por acharem cansativas as 
aulas remotas:

Como leciono muitas disciplinas práti-
cas, eles reclamam ou de não ter um 
computador bom o suficiente ou de eu 
não dar atendimento individualizado.

Eles acham muito cansativas. Depois de 
uma hora percebo que muitos já não es-
tão seguindo a aula.

Preferiam presencial.

Muitas queixas. Alunos não têm amplo 
acesso a internet ou equipamentos.

Quanto à previsão de retorno de aulas 
presenciais em sua instituição de ensino e se há 
divergências de quando isso deve ser feito, a maioria 
respondeu na época da pesquisa realizada por esta 
autora (agosto de 2020), que não havia previsão, 
que dependia das decisões governamentais e 
devia ocorrer a partir de setembro ou outubro 
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desse mesmo ano. Isso não ocorreu, devido ao 
avanço da pandemia e o retorno está acontecendo 
gradualmente no segundo semestre de 2021:

A Instituição de Ensino Superior (IES) 
quer acompanhar as determinações do 
Governo do Estado. A previsão é de re-
tomada gradual em setembro.

A partir da liberação pelo governo do 
Estado. Mas muitos alunos não querem 
ou não podem voltar. Os professores 
também. Enquanto não tivermos a va-
cina, existe muita insegurança. Mas a 
empresa está forçando a volta para que 
os alunos paguem as mensalidades.

Uma das instituições segue as normas da 
secretaria estadual de educação, a outra 
do MEC, em ambas ainda está incerta a 
questão de retorno. Embora em São Paulo 
tenham divulgado que as escolas voltam 
em setembro.

A última pergunta ofereceu aos docentes a 
possibilidade de inclusão de comentários adicionais 
e 8 deram sugestões. Entre elas, vale destacar:

Infelizmente com as aulas remotas muitas 
IES demitiram professores e coordenação 
e a redução da carga horária e salários.

Aproveitar uma pandemia para imple-
mentar estratégias e tomar medidas 
que busquem única e exclusivamente o 
lucro e, como consequência, prejudique o 
trabalho do professor com salas virtuais 
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lotadas com o intuito de economizar o sa-
lário dos professores e diminuir o número 
de aulas pode ser considerado desumano.
Sobre os benefícios, acho válido destacar 
que existe a facilidade de acessar de qual-
quer lugar em toda hora, mas é preciso 
pensar quem tem esse acesso. Quantos 
têm acesso à internet, aí o benefício fica 
restrito a uma camada da população...

Considerações finais

Mesmo antes da epidemia, a sociedade 
contemporânea já havia trazido para a humanidade 
um afastamento de suas singularidades e classe e 
gênero, como aponta Bhabha (1998). 

A diversidade humana no século XXI 
colocou a todos em um momento de trânsito, de 
“entrelugares” de tempo e espaço. Esse “novo 
normal” em que se vive, exige uma adaptação 
maior ainda, repensar a cultura e a educação de 
uma sociedade:

O trabalho fronteiriço da cultura exige 
um encontro com ‘o novo’ que não seja 
parte do continuum de passado e pre-
sente. Ele cria uma ideia do novo como 
ato insurgente de tradução cultural. Essa 
arte não apenas retorna o passado como 
causa social ou precedente estético; ele 
renova o passado, refigurando-o como 
um ‘entrelugar’ contingente, que inova 
e interrompe a atuação do presente. O 
‘passado presente’ torna-se parte da 
necessidade e não da nostalgia, de viver 
(BHABHA, 1998, p. 27).
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Como explica Stuart Hall, há uma crise de 
identidade, que faz parte de um processo mais 
amplo de mudança: que está “deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades 
modernas e abalando os quadros de referência que 
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 
mundo social” (HALL, 2006, p. 7). 

Em 2020, a educação precisa ser repensada 
e professores que, por anos lecionaram de forma 
presencial, tiveram de se adaptar rapidamente 
e com pouco treinamento às novas condições, 
conforme visto na pesquisa. É interessante notar 
que há muitas queixas sobre a questão da conexão 
e de que as aulas remotas são longas ou cansativas. 

Há ainda uma preocupação com a 
precarização que pode conduzir esse tipo de 
ensino, levando à demissão ou salas virtuais 
com grande número de alunos. Mas os alunos 
também percebem o esforço dos professores em 
oferecer o conteúdo, mesmo com as dificuldades 
presentes. Sentem falta da proximidade e do 
feedback, mas muitos até se encorajam em fazer 
perguntas que não fariam em sala de aula. Muitos 
notaram a necessidade de estimular a interação 
com atividades que demandem mais feedback e 
participação ativa:

Nas aulas remotas, o estímulo à interação 
aluno-professor torna-se ainda mais fun-
damental. Isso pode ser feito de diversas 
formas: com atividades que demandem 
feedback, participação ativa etc.
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Apesar das dificuldades de um momento 
muito singular, a maioria dos docentes mostra o 
amor pela profissão e que tem trabalhado mais do 
que nas aulas presenciais para conseguir adaptar o 
conteúdo de suas aulas e oferecerem metodologias 
ativas para que os alunos se interessem mais. 
Mostra-se importante em tempos de insegurança, 
a empatia e a convivência amorosa, mesmo que 
atravesse telas de aplicativos e de computadores:

É a convivência amorosa com seus alunos 
e na postura curiosa e aberta que assume 
e, ao mesmo tempo, provoca-os a se as-
sumirem enquanto sujeitos sócios-histó-
ricos-culturais do ato de conhecer, é que 
ele pode falar do respeito à dignidade e 
autonomia do educando. Pressupõe rom-
per com concepções e práticas que negam 
a compreensão da educação como uma 
situação gnoseológica. [...] Essa postura 
ajuda a construir o ambiente favorável à 
produção do conhecimento onde o medo 
do professor e o mito que se cria em tor-
no da sua pessoa vão sendo desvelados. É 
preciso aprender a ser coerente. De nada 
adianta o discurso competente se a ação 
pedagógica é impermeável a mudanças 
(FREIRE, 1996, p. 4).

 Mudanças que se mostram, muitas vezes, 
maiores do que a compreensão possa imaginar, 
mas que são necessárias e estão construindo novas 
formas de aprender e ensinar.
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