Introdução
A pandemia de Covid-19 também afetou diretamente o setor educacional. Segundo a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), foram
fechadas escolas em 165 países, deixando 87% (que representa mais de 1,5 bilhão) dos alunos
temporariamente sem aulas presenciais. Apenas no Brasil, foram afetados cerca de 50 milhões
de crianças e jovens, sendo que, apenas no ensino superior, 6,3 milhões de matriculados em
cursos presenciais passaram por essa situação.
Diante desse cenário, muitas instituições, principalmente as privadas, adaptaram-se ao
modelo remoto para oferecer ou ampliar as melhores práticas de aprendizagem a distância, com
o intuito de minimizar as perdas dos estudantes com a suspensão das aulas.
No entanto, mesmo sendo uma providência emergencial para essa situação atípica
vivenciada no mundo todo, esse tema tem gerado uma enorme discussão. Além da dificuldade
enfrentada pelas instituições e pelos seus professores na oferta do ensino remoto, grande parte
dos alunos também tem passado por problemas de adaptação a essa nova modalidade.
Pensando nisso, o Instituto Semesp desenvolveu uma pesquisa completa para conhecer
as principais dificuldades e aprendizados que essa experiência deixou na vida educacional dos
alunos e docentes de cursos de graduação. O estudo será dividido em três fases:
Parte I: Ensino Remoto na visão do aluno de graduação.
Parte II: Ensino Remoto na visão do professor de graduação.
Parte III: Comparativo entre as perspectivas do aluno e do professor.
Sendo assim, as informações contidas nesse segundo relatório estão focadas na vivência
e na opinião exclusivas dos docentes de ensino superior brasileiro.
Boa leitura!

Metodologia e Perfil do Docente Participante
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Semesp entre os dias 06 e 15 de julho de 2020,
com o objetivo de entender o comportamento do docente de graduação que estava em
atividade durante a pandemia. O questionário foi enviado por e-mail e também disponibilizado
nas mídias sociais. Esse estudo contou com a participação gratuita e facultativa de 413
professores de ensino superior em todo o Brasil, sendo 88% atuantes na rede privada e 12% na
rede pública.
O número de instituições de ensino superior (IES) representadas nesse estudo chegou a
130, sendo 111 privadas e 19 públicas.

Nas instituições privadas, a maioria dos professores de graduação lecionam nos regimes
integral (36,8%) e horista (36,5%). Já nas públicas, 61,5% trabalham em regime integral.

O estudo contou com a participação de professores de 59 cursos diferentes. Os cursos
principais em que os docentes lecionam nas instituições privadas são Administração e Direito
(concentração de 15,3%). Já nas públicas, os cursos de Engenharia Elétrica e Medicina ocuparam
as primeiras posições, somando 17,9%. Quanto à área do curso, o número de docentes
participantes ficou distribuído da seguinte forma: nas privadas, o maior número se concentrou
na área de “Saúde e Bem-estar” (31,6%); e nas públicas, a área em destaque foi “Engenharia,
Produção e Construção”, com 23,1% dos participantes.

Em torno de 81% dos professores nas IES privadas lecionam nos cursos presenciais no
período noturno. Enquanto nas públicas, o maior percentual foi registrado nos cursos
presenciais diurnos (69,2%).

Entre os docentes participantes da pesquisa, na rede privada, metade (50,4%) são
mulheres. Nas instituições públicas, 67,7% pertencem ao sexo masculino.

Os docentes participantes da pesquisa e que lecionam em instituições privadas possuem
mestrado (41,6%) ou doutorado (39,6%). Nas públicas, o percentual de professores com pósdoutorado/PhD é de 41,9%.

Na rede privada, 61,2% dos professores estão na faixa etária entre 40 e 59 anos. Já na
pública, esse percentual é ainda maior (74,2%).

Entre os respondentes, a grande maioria (89,7%) reside na região sudeste.

Mais de 90% dos professores de graduação trabalham há cinco anos ou mais no ensino
superior, independente da rede de ensino. Isso mostra que a experiência com a educação está
presente entre os participantes.

Docentes atuantes no ensino superior durante a pandemia

Na opinião dos professores, o modelo de aulas remotas adotado foi o mais adequado
possível para o momento de pandemia. Nas instituições privadas, metade dos docentes
concorda totalmente com essa afirmação.

Considerando apenas os professores de instituições que ofertaram o ensino remoto
durante a pandemia da Covid-19, cerca de 84% e 80% dos docentes das redes privada e pública,
respectivamente, responderam que estavam preparados para o modelo de aulas remotas.

Em relação à forma como as aulas remotas estão sendo conduzidas, na rede privada,
67,8% concordam que as aulas apresentadas sejam atrativas nesse novo formato. Nas
instituições públicas esse percentual é menor, em torno de 65,5%.

As ferramentas utilizadas na oferta de aulas remotas se mostraram mais adequadas para
os docentes das instituições privadas (82,4% dos alunos) do que para os docentes das públicas
(69,0%).

Na opinião dos professores, os alunos não estão mais participativos nas aulas remotas.
Apenas 32,6% dos docentes das IES privadas e 34,5% dos docentes das IES públicas concordam
que os alunos participam mais ou igual nas aulas remotas do que nas aulas presenciais.

A maioria dos professores também concorda que os alunos possuem facilidade para
assistir as aulas remotas: nas instituições privadas, o percentual chega a 59,4% e nas públicas é
ainda maior, 72,4%.

Apenas um a cada quatro professores acredita que os alunos estão mais atentos às aulas
remotas. Nas instituições privadas, esse percentual é de 27,6% e nas públicas, 20,7%.

Em torno de 59% e 72% dos professores de IES privadas e públicas, respectivamente,
responderam que já apresentavam conhecimento anterior das ferramentas usadas nas aulas
remotas.

O estudo também mediu o grau de satisfação dos docentes com o ensino remoto
oferecido durante a pandemia. Os professores que lecionam nas instituições privadas se
mostraram um pouco mais satisfeitos do que os das públicas. Enquanto 71,2% dos professores
na rede privada consideram a experiência como “Ótima” ou “Boa”, na rede pública esse
percentual foi de apenas 48,2%.

Nas IES privadas, o grau de satisfação com as aulas remotas independe do gênero.

Ainda nas IES privadas, o grau de satisfação com as aulas remotas também independe
da idade dos docentes.

O percentual de docentes com 5 anos ou mais de experiência no ensino superior privado
que consideraram a experiência como Ótima ou Boa ficou acima de 75%, um pouco maior que
os docentes com até 5 anos de experiência.

Os principais pontos negativos citados sobre a experiência dos professores com as aulas
remotas foram:

1. Falta de interação e participação dos alunos: esse tópico foi apontado como a
principal dificuldade enfrentada pelos docentes durante as aulas remotas. Os
professores relataram muitos problemas com a dispersão e a falta de interesse dos
alunos, devido à pouca participação durante as aulas. Conviveram com o impasse
de não terem o feedback visual em tempo real dos alunos.
2. Equipamentos/Ferramentas: os docentes também detalharam a falta de
equipamentos como notebook, microfones, plataformas e softwares adequados
para a melhoria da qualidade da aula remota. Algumas instituições não forneceram
esses recursos físicos, suporte e/ou treinamentos sobre o uso das ferramentas
tecnológicas suficientes. Além disso, muitos docentes tiveram que usar seus
equipamentos próprios, muitas vezes ultrapassados e ineficientes. O ambiente de
trabalho também foi citado pelos professores como impróprio, com ruídos e
interferências. Outra dificuldade enfrentada foi a falta de equipamentos dos alunos,
piorando ainda mais a participação na aula.
3. Adaptação num curto espaço de tempo: muitos docentes apresentaram
dificuldades no início, quando as aulas presenciais foram transformadas em
remotas. Tiveram que preparar novas formas de ensino e aprender novas
ferramentas de trabalho, num período muito reduzido e sem planejamento. Apesar
de todas as adversidades, os professores entendem que foi a melhor alternativa
diante da situação de pandemia.
4. Problemas com internet: o acesso à internet foi um dos aspectos mais negativos
durante as aulas remotas. A qualidade do sinal, as falhas de conexão, a velocidade
baixa ou a falta da internet atrapalharam de forma significativa o andamento das
aulas, tanto para os professores quanto para os alunos.
5. Metodologia e didática de aula: os docentes tiveram que transformar suas
metodologias de ensino. Tornar as aulas interativas, incluir novos conteúdos, utilizar
novas ferramentas de ensino, adaptar as aulas práticas no formato online, incluir
recursos visuais e readequar as atividades e os materiais didáticos. As formas de
avaliação, no entanto, na visão dos docentes, perderam um pouco a eficácia e a
capacidade de diagnóstico.
Já os principais pontos positivos citados sobre a experiência dos docentes com as aulas
remotas foram:

1. Aprendizado no uso de ferramentas tecnológicas: os professores avaliaram
positivamente o conhecimento em novas ferramentas e softwares de ensino
remoto. Muitos pretendem adaptar esses recursos em suas aulas presenciais no
período pós-pandemia.
2. Apoio dos colegas de profissão: houve troca de experiências entre os docentes. A
ajuda mútua e o compartilhamento do conhecimento foram vistos como um
aspecto muito proveitoso durante o período de adaptação. Os professores criaram
grupos de WhatsApp para troca de informações, principalmente sobre o uso de
ferramentas digitais.
3. Novas metodologias de ensino: as aulas remotas exigem maior preparação dos
conteúdos expositivos, e essa experiência se torna enriquecedora para os docentes.
A aplicação de metodologias ativas foi satisfatória.
4. Flexibilidade e praticidade: os docentes também destacaram que o ensino remoto
auxilia na qualidade de vida, como redução no deslocamento e transporte,
aumentando o tempo disponível para outras atividades pessoais.
5. Surpresa com o modelo remoto: vários docentes se surpreenderam positivamente
com essa modalidade de ensino. Estão buscando novas experiências e encarando a
tecnologia como um novo desafio. O conhecimento adquirido durante esse
processo ajudou os docentes se reinventarem na forma de ensinar.
Além de relatar os desafios e as experiências com as aulas remotas, os docentes de
cursos de graduação também sugeriram alguns pontos para serem melhorados na oferta das
aulas síncronas. Os principais estão listados a seguir:

Algumas sugestões para melhoria das aulas remotas
A instituição deve orientar qual programa utilizar, oferecer treinamento, direcionar como deve ser
uma aula online.
A instituição deveria ajudar nas questões relacionadas ao ensino remoto (internet, equipamentos,
energia elétrica, entre outros).
Encontrar meios para deixar a aula mais dinâmica, com maior interação dos alunos.
Mecanismos que obriguem os alunos a serem mais responsáveis em relação à entrega das tarefas e
cumprimento dos prazos
Controlar a frequência dos alunos de forma digital (uso de sistemas).
Melhorar as formas de avaliação.
Buscar novas formas de relacionamento com os alunos (como chat na plataforma de ensino).
Oferecer equipamentos e recursos para os docentes tornarem as aulas mais dinâmicas.
Oferecer apoio aos docentes nas questões de saúde, como problemas emocionais.
Oferecer treinamento adequado aos docentes no uso de ferramentas e softwares tecnológicos.
A IES oferecer capacitação sobre metodologia em aulas remotas e como adaptar as aulas presenciais
para o novo modelo
Trabalhar com turmas menores para facilitar a interação com os alunos
Planejar e organizar processos.

Após a experiência com as aulas remotas, menos da metade dos docentes (45,6% na
rede privada e 44,8% na pública) responderam que preferem continuar com as aulas
exclusivamente presenciais após o fim da quarentena. É interessante destacar, que apesar de
lecionarem em cursos presenciais, 13,4% dos docentes de instituições privadas gostariam de
continuar com aulas remotas ao vivo e 39,5% gostariam que o curso fosse ofertado de forma
híbrida (parte presencial e parte online). Apenas 1,5% gostariam de continuar com as aulas
gravadas.

A pesquisa também identificou que mais de 83% dos docentes utilizam como
equipamento principal um notebook para ministrar as aulas remotas.

A maioria dos professores das IES privadas, em torno de 89%, informou que o
equipamento principal utilizado durante as aulas remotas é próprio. Equipamentos fornecidos
pela própria instituição de ensino representam apenas 1,5%.

Importante salientar que um número considerável de docentes afirmou que precisa
compartilhar o uso do equipamento principal: 20,7% na rede privada e 27,6% na pública.

Para ministrar as aulas remotas, grande parte dos docentes utilizam a internet
residencial a cabo ou wi-fi própria.

A qualidade da internet utilizada durante as aulas é boa ou ótima para 70,5% dos
professores de instituições privadas e para 65,5% dos professores das públicas.

O equipamento utilizado durante as aulas é avaliado como bom ou ótimo para 85,1%
dos professores de instituições privadas e para 89,7% das públicas.

Em torno de 74% dos professores das IES privadas e 75,9% dos professores de IES
públicas consideram o ambiente de estudo utilizado durante o período das aulas remotas bom

ou ótimo. Para mais de 6% dos docentes de ambas as redes o ambiente não favorável para
lecionar

Na autoavaliação sobre a habilidade em utilizar o equipamento e/ou softwares
disponíveis durante as aulas remotas, a grande maioria considera que sua aptidão é boa ou
ótima (em torno de 83% dos professores).

Na rede privada, os docentes mais jovens declaram ter maior habilidade em trabalhar com as
ferramentas tecnológicas: cerca de 94% dos professores com até 39 anos disseram ter
habilidade ótima ou boa.

A maioria dos docentes das instituições privadas classificam o apoio da instituição como
ótimo ou bom durante a transformação das aulas para o formato remoto (70,1%). Na rede
pública, essa experiência é pior: apenas 55,2% dos docentes classificaram o apoio destinado
pelas IES como ótimo ou bom.

A maioria dos docentes recebeu capacitação e/ou treinamento para as aulas remotas
(80,1% nas instituições privadas e 93,1% nas públicas). No entanto, a maioria foi para
capacitação apenas das ferramentas tecnológicas.

Na rede privada, 28,0% dos professores usaram a mesma metodologia da aula
presencial. Em torno de 44,8% destacaram que o tempo de aula se manteve, porém, com menos
momentos expositivos e mais atividades interativas.

Algumas metodologias citadas pelos professores durante as aulas remotas foram:
•

Metodologias ativas;

•

Adequação de conteúdo com vídeos, imagens e estudos de casos;

•

Cultura maker;

•

Sala invertida;

•

Peer Instruction;

•

Quizz;

•

Videoaulas gravadas;

•

Fórum de discussão;

•

Aulas remotas com horários menores que nas aulas convencionais;

•

Aulas mais interativas e expositivas;

•

Treinos de habilidades remotas;

•

Snapps;

•

Jigsaw;

•

Kahoot;

•

Ferramentas de construção de mapa mental.

Nas instituições privadas, a maioria dos professores está avaliando os alunos com prova
de múltipla escolha (50,3%). Nas públicas, a maioria das avaliações é feita com provas dos tipos
dissertativas e de múltipla escolha (66,6%).

Outras avaliações usadas pelos professores durante as aulas remotas foram:
•

Apresentação oral e seminários;

•

Mescla de avaliações, como trabalhos escritos (em grupo ou individuais), trabalhos
orais (em grupo ou individuais), provas dissertativas e provas de múltipla escolha;

•

Quizz;

•

Casos reais;

•

Avaliação processual continuada;

•

Simulações;

•

Vídeos preparados pelos alunos;

•

Listas de exercícios;

•

Fórum;

•

Atividades extraclasse.

O estudo também questionou o nível de satisfação do docente com a sua instituição de
ensino. Para isso, o Instituto Semesp considerou o “Indicador de Satisfação do Docente (ISD)”,
uma espécie de NPS (Net Promoter Score) que considera a diferença entre o percentual de
docentes satisfeitos e o percentual de insatisfeitos numa escala de -1 a 1, seguindo a
distribuição:

• %Satisfeitos: percentual de docentes que atribuíram notas 9 ou 10 para as IES;
• %Neutros: percentual de docentes que atribuíram notas 7 ou 8 para as IES;
• %Insatisfeitos: percentual de docentes que atribuíram notas de 0 a 6 para as IES;
Dessa forma,
ISD = (%Satisfeitos) – (%Insatisfeitos)
onde, quanto mais próximo de 1, melhor o indicador e quanto mais próximo de -1, pior
o indicador.
De acordo com os professores participantes da pesquisa, na rede privada 47,5% estão
satisfeitos com as instituições. Na rede pública, esse percentual é menor, 34,5%.

Assim, o indicador de satisfação dos docentes (ISD) ficou melhor nas instituições
privadas (0,28) do que nas públicas (0,03).

A pesquisa também identificou os principais motivos, positivos ou negativos, das
avaliações feitas pelos professores e suas sugestões para que as instituições melhorem sua
qualidade. Os docentes entendem que o suporte dado pela IES durante a transformação das
aulas presenciais em remotas poderia ser melhor. Muitos reclamam da falta de treinamento no
uso das ferramentas digitais, excesso de cobrança por resultados, falta de autonomia dos
coordenadores, demissões, falta de assistência técnica, material de trabalho (como computador
e internet adequados), além de apoio psicológico. Em contrapartida, vários docentes elogiaram
a agilidade da instituição em se adaptar ao modelo remoto, a oferta de ótima infraestrutura, a
manutenção dos empregos, oferta de apoio, suporte e cursos de capacitação, preocupação com
a qualidade das aulas e com o atendimento aos alunos, reconhecimento e valorização do
trabalho dos professores.
Algumas sugestões de melhoria
Adotar método mais consistente para controlar a presença e participação dos alunos.
Adotar uma ferramenta padrão para todas as disciplinas.
Ampliar o diálogo com os docentes e coordenadores de curso.
Dar mais autonomia para coordenadores e professores nas decisões sobre as questões acadêmicas,
didáticas e pedagógicas, inclusive em relação às metodologias de ensino e de avaliação.
Evitar envio de e-mails muito extensos.
Fornecer ensino híbrido.
Fornecer equipamentos, recursos e internet adequados para docentes e alunos.
Instituir uma ouvidoria para alunos.
Maior planejamento e organização por parte das IES.
Melhorar a distribuição da carga horária dos docentes.
Melhorar a matriz curricular.
Oferecer instruções ergonômicas para as aulas remotas.
Oferecer treinamento aos docentes no uso de novas metodologias para aulas remotas.
Oferecer treinamentos aos docentes no uso das ferramentas tecnológicas.
Otimizar os processos internos.
Valorizar o professor.

Considerações Finais
Com as restrições criadas quanto à presença física dos estudantes nas unidades, as
IES tiveram que se adaptar rapidamente e procurar soluções para que seus alunos tivessem o
ensino minimamente prejudicado. No Brasil, em torno de 99,1% das instituições privadas de
ensino superior migraram suas aulas presenciais para aulas remotas com o uso da tecnologia.
Os professores também expressaram dificuldades iniciais de adaptação ao modelo
remoto, problemas de acesso como falta de equipamentos compatíveis e sinal de internet, falta
de um ambiente propício para a realização das atividades online, falta de treinamento e baixa
interação e participação dos alunos. Além disso, os docentes tiveram que refazer suas
programações de aula ao mesmo tempo em que buscavam se adaptar às novas metodologias
de ensino com uso da tecnologia.
Apesar do curto tempo para adaptação, os professores também tiveram alguns
aprendizados com essa nova modalidade, relacionados ao uso de novas ferramentas e formas
de ensino. Também citaram o apoio dos colegas de profissão e dos alunos nessa fase atípica.
Esse enorme empenho foi reconhecido pelos estudantes. Independente das soluções
tecnológicas adotadas, para o aluno, o papel do professor é importantíssimo no aprendizado e
esse cenário só fez aumentar o esforço e a dedicação destes profissionais, tanto na preparação
dos materiais quanto na transmissão ou gravação das aulas.
O grau de satisfação dos professores é bem maior em relação aos alunos. A diferença se
deve ao fato das questões financeiras de pedidos de desconto e redução de mensalidades se
refletir na avaliação dos alunos. Por outro lado, importante ressaltar que os professores também
querem na sua maioria manter as aulas remotas no período pós-pandemia. Assim como para os
estudantes, no “novo normal” as aulas podem ser em formato híbrido, com momentos
presenciais, momentos a distância com aulas síncronas.
Não há dúvidas de que as aulas presenciais no período pós-pandemia deverão ser
reformuladas. A vivência dos alunos, familiares, professores e gestores de instituições com a
educação remota deverá provocar, no mínimo, uma discussão construtiva e instigante sobre
esse tema. Enfim, a visão transformadora da educação deve sair fortalecida.

Pesquisa Adoção de Aulas Remotas |
Visão dos alunos
Instituto Semesp
Produção
Rodrigo Capelato
Coordenação Geral
Kellen Morelli
Maurício Morelli
Estatística
Fábio Freire
Roseli Ramos
Convergência Comunicação
Estratégica
Coordenação Editorial
Ana Paula Rodrigues Morais
Capa

