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Introdução 

 

Em 2020, a pandemia de COVID-19 teve grande impacto na educação superior 

brasileira, que vem sofrendo mais uma vez agora em 2021. As IES (Instituições de Ensino 

Superior) de todo o país, por exemplo, tiveram que suspender as aulas presenciais e 

precisaram se reinventar para substituí-las por aulas remotas ou híbridas, adequando-se ao 

período de quarentena e distanciamento social.  

Diante desse cenário ainda incerto, o Instituto Semesp desenvolveu a segunda edição 

da pesquisa sobre aulas remotas para conhecer as principais dificuldades e aprendizados que 

essa experiência deixou na vida educacional dos alunos e docentes de cursos de graduação. O 

estudo, que teve como objetivo principal traçar um diagnóstico e buscar um aprimoramento 

das diversas metodologias educacionais, foi dividido em duas fases: 

 

Parte I: Ensino Remoto na visão do aluno de graduação. 

Parte II: Ensino Remoto na visão do professor de graduação. 

  

Sendo assim, as informações contidas nessa primeira parte do relatório estão focadas 

na vivência e na opinião exclusivas dos alunos de ensino superior brasileiro. 

 

Boa leitura! 
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Metodologia 

 

O levantamento foi realizado pelo Instituto Semesp, entre os dias 07 de maio e 11 de 

junho de 2021, para conhecer o comportamento do aluno de graduação durante a pandemia.  

O questionário foi enviado por e-mail, grupos de WhatsApp e também disponibilizado nas 

mídias sociais. Esse estudo contou com 2.920 respondentes em todo o Brasil, de forma 

gratuita e facultativa, dos quais 39,2% já concluíram o ensino superior, 45,1% estão cursando 

uma graduação atualmente e 5,9% trancaram a matrícula ou desistiram do curso nos últimos 

anos. Além disso, a pesquisa contou com um percentual de pessoas que não estavam 

estudando no momento, mas que tinham interesse em ingressar no ensino superior.  
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Resultados 

 

Alunos matriculados no ensino superior 

Em torno de 45,1% dos participantes responderam que estavam com o curso de 

graduação em andamento. Desse total, 57,6% são mulheres, 74,9% têm idade até 29 anos, 

64,2% trabalham (sendo 45,6% com carteira assinada), 72,1% possuem renda familiar mensal 

de até quatro salários mínimos e 49,9% residem na região Sudeste. 

 

Perfil dos alunos matriculados no ensino superior:  
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A maioria dos respondentes é de alunos matriculados no ensino superior privado do 

Brasil (62,1%), dos quais 55,6% não possuem nenhum tipo de bolsa ou financiamento para 

auxiliar nas despesas com as mensalidades. Entre os alunos matriculados em uma IES pública, 

apenas 15,0% possuem alguma ajuda de custo com alimentação, moradia, transporte, entre 

outros. 

 

 

 

A maioria dos alunos das IES privadas estuda em cursos presenciais no período noturno 

na área de humanas/sociais, enquanto nas IES públicas, a maior parte está matriculada em 

um curso presencial diurno da área de exatas.  
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A maioria dos alunos de cursos presenciais respondentes, tanto de IES privadas quanto 

públicas, teve aulas no formato online durante a pandemia da COVID-19. No primeiro 

semestre de 2021, apenas 1,4% dos alunos de instituições privadas está com aulas totalmente 

presenciais e nenhum dos alunos de IES públicas está com o ensino totalmente presencial. 
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A maior parte dos alunos de cursos presenciais (93,1% das IES privadas e 90,3% das 

públicas) concorda que o modelo de aulas remotas adotado pela instituição de ensino foi o 

mais adequado para o momento. 
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Apesar das dificuldades, 68,8% dos alunos das IES privadas e 61,4% das públicas 

concordam que os professores têm conseguido apresentar aulas atrativas no modelo remoto. 

Em comparação com a pesquisa realizada pelo Instituto Semesp em 2020, houve uma melhora 

nessa percepção, aumentando 6,7 pontos percentuais para alunos da rede privada e 8,0 

pontos percentuais para os da rede pública. Ressalta-se que o percentual de alunos que 

concordam totalmente é de 25,6% nas privadas e de apenas 14,1% nas públicas. 
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Com relação a qualidade das aulas, 57,4% dos alunos matriculados em instituições 

privadas e 51,7% de IES públicas concordam que houve uma melhora após um ano de 

pandemia. Porém, apenas 23,8% nas IES privadas e 17,9% nas IES públicas concordam 

plenamente que houve melhora. 
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Uma das maiores queixas citadas pelos alunos na primeira edição da pesquisa foi a 

comunicação ruim com os alunos por parte da instituição de ensino. Para mais da metade dos 

respondentes (52,0% nas IES privadas e 55,0% nas públicas), houve uma melhora nesse 

aspecto. 

 

 
 

Para a maioria dos alunos, os professores se adaptaram às tecnologias após um ano de 

aulas remotas, percentual ainda mais significativo entre os alunos de IES privadas (76,1%). 
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Apesar de ser minoria, há uma parcela de alunos que discorda que o pacote de internet 

contratado tem sido suficiente para assistir às aulas remotamente. Já o número de alunos das 

IES privadas que concordam totalmente com essa afirmação é menor do que o das públicas, 

ficando em 31,9%. 
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Um pouco mais da metade dos respondentes concorda que a IES se preocupou com as 

necessidades individuais dos alunos, sendo que menos de 20% concordaram plenamente com 

essa afirmação. 

 

 
 É alarmante o percentual de alunos que afirmaram ter tido problemas de saúde mental 

na pandemia: 91,1% nas IES privadas e 94,2% nas públicas. 
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 De modo geral, apesar de haver um percentual considerável de alunos que avaliaram 

suas experiências com as aulas remotas ruins ou péssimas, a maioria dos alunos de cursos 

presenciais ainda avalia as experiências positivamente, como ótimas ou boas: 45,9% dos 

alunos das IES públicas e 50,5% das privadas. 

 

 
 

Apesar das dificuldades apontadas com as aulas remotas, mais da metade dos alunos 

afirmou que gostaria de continuar com os benefícios das aulas remotas após o fim da restrição 

devido à pandemia. Porém, apenas 19,8% dos alunos das IES privadas e 8,5% das IES públicas 

gostariam de manter a experiência com 100% de aulas remotas, evidenciando a necessidade 

de criação de novos modelos que combinem as várias experiências. Vale destacar que não é 

desprezível a parcela de alunos que quer retornar 100% presencial: 47% na rede privada e 

43,2% na rede pública. Essa preferência também está diretamente relacionada com a área do 

curso, mostrando os diferentes perfis: alunos da área de Biológicas/Saúde, em sua maioria 

(62,1%), preferem continuar com aulas totalmente presenciais enquanto apenas 33,0% dos 

alunos de Exatas consideram essa possibilidade. 
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Muitos estudantes tiveram que adaptar sua rotina para conseguir se dedicar ao ensino 

remoto. Atualmente, mais de 62% dos alunos das IES privadas ou públicas estudam da casa 

onde residem em um cômodo não compartilhado. Para 16,6% dos alunos de instituições 

privadas e 23,0% de públicas o ambiente utilizado é ruim ou péssimo. 
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A pesquisa também identificou que 86,6% dos alunos de cursos presenciais das IES 

privadas e 86,4% das públicas avaliam a qualidade da internet utilizada durante as aulas como 

ótima ou boa.  
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O equipamento principal utilizado para assistir às aulas remotas é considerado como 

ótimo ou bom para 90,9% dos alunos matriculados em IES privada e 85,9% das IES públicas. A 

maioria também considera ter habilidade ótima ou boa para trabalhar com os equipamentos 

tecnológicos utilizados durante as aulas remotas. 
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A maior parte dos alunos das IES privadas ou públicas considera ótima ou boa a 

qualidade da internet utilizada pelos professores durante as aulas remotas, bem como os 

equipamentos usados para a execução das aulas. Além disso, 82,4% dos alunos das IES 

privadas aprovam a habilidade do docente ao utilizar os equipamentos tecnológicos e 

softwares durante as aulas online. Na primeira edição, o percentual era de 79,9% 
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Já a didática e a metodologia utilizadas pelos docentes desagradam a 26,0% e 31,9% 

dos alunos das IES privadas e públicas, respectivamente.  
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A pesquisa também perguntou sobre as metodologias de ensino que os professores 

estão utilizando durante as aulas remotas. Há uma mescla no uso de metodologias, sendo que 

nas IES privadas apenas 15,1% dos alunos citam que as aulas são somente expositivas e 7,5% 

nas públicas. Aproximadamente 38% dos alunos das IES públicas estão com aulas expositivas 

e atividades individuais extraclasse. Outras metodologias praticadas são discussões de temas, 

vídeos, pesquisas e dinâmicas. 
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No caso das atividades realizadas durante as aulas, na rede privada, as mais comuns 

são estudos de caso e lista de exercícios. Já na rede pública são listas de exercícios e 

apresentação de seminários. 

 

 

Outras metodologias de ensino praticadas pelos professores
Apenas atividades extraclasses .

Aula expositiva gravada, aula ao vivo para discutir o tema.
Aulas expositivas dialogadas.

Vídeos e dinâmicas.
Estágio e supervisão.

Metodologia ativa - PBL que não funciona no ensino remoto.
Pesquisas.

Uma mescla das opções descritas.
Todas as anteriores. Cada professor possui uma metodologia.
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Na opinião dos alunos de cursos presenciais das IES privadas, as atividades mais 

proveitosas no modelo remoto são, nessa ordem:  

1. Estudo de casos (79,5%); 

2. Lista de exercícios (74,1%); 

3. Pesquisa na internet (73,9%); 

4. Projetos práticos (69,6%); 

5. Trabalhos individuais durante as aulas (69,4%); 

Outras atividades desenvolvidas pelos professores
Apresentação de relatórios experimentais.

Apresentação de slides.
Aula invertida.

Elaboração de artigos .
Elaboração de material científico.

Enquetes.
Fórum de debates e discussões.

Jogos.
Leitura.

Pesquisas.
Provas.

Simuladores online.
Vídeos e podcasts.

Workshops.
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6. Aulas expositivas (67,4%); 

7. Trabalhos extraclasse (65,7%); 

8. Elaboração de resenhas (62,7%); 

9. Apresentação de seminários (58,9%); 

10. Provas online (58,4%); 

11. Trabalhos em grupo durante as aulas (44,8%); 

12. Chamada oral (44,2%). 
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Nas IES privadas, um em cada três alunos (32,8%) nunca abre a câmera durante as 

aulas remotas. Os motivos são diversos: vergonha, timidez, ambiente inadequado, 

compartilhado ou barulhento, sentem-se desconfortáveis, consideram invasivo ou 

desnecessário, internet ruim, falta de obrigatoriedade, não é solicitado pelo professor ou 

porque o equipamento utilizado durante as aulas não possui câmera. Apenas 6,6% dos alunos 

responderam que sempre abrem a câmera por vontade própria. 
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A maioria dos alunos (41,8% nas IES privadas e 56,5% nas públicas) participa 

espontaneamente por áudio e pelo chat durante as aulas remotas. Os motivos principais para 

não participarem são: vergonha, falta de interesse, falta de interação, falta de adaptação ao 

modelo online ou para não atrapalhar o andamento da aula. 
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Para a maioria dos alunos, tanto das IES privadas quanto públicas, o tempo aproximado 

que os professores falam durante uma aula remota é de mais de 60 minutos. 

 

 
 

A maioria das turmas online possue até 50 alunos. No entanto, há turmas com mais de 

150 alunos (1,3% dos alunos das IES privadas e 0,6% das públicas). 
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Há um percentual expressivo de alunos que considera o seu nível de concentração 

durante as aulas remotas como ruim ou péssimo: 47,6% na rede privada e 49,3% na pública. 
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O percentual de alunos que consideram o nível de aprendizagem, em termos de 

conteúdo, durante as aulas remotas ótimo ou bom chegou a 58,6% nas IES privadas e 60,6% 

nas públicas. Apenas 14,2% dos alunos das privadas e 11,7% das públicas consideram ótimo. 

 

 
 

A maior parte dos alunos considera o seu nível de participação durante as aulas 

remotas como ótimo ou bom, sendo esse percentual um pouco maior para os alunos da rede 

privada (68,4%). Apenas 16,8% dos alunos das IES privadas e 11,6% das públicas consideram 

ótimo. 
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Já quanto ao nível de comprometimento da instituição com o aluno durante a 

pandemia, 63,0% e 70,7% dos alunos das IES privadas e públicas, respectivamente, 

consideram ótimo ou bom. 

 

 
 

Já o atendimento e o suporte da área administrativa da instituição de ensino foram 

avaliados como ótimo ou bom para apenas 51,6% dos alunos das IES privadas. 
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Já o comprometimento dos professores durante as aulas remotas foi muito bem 

avaliado pelos alunos de cursos presenciais: 90,4% na rede privada e 88,4% na pública. 

 

 
 

Os alunos também mencionaram do que sentiram falta durante as aulas remotas. O 

convívio social com os colegas foi o mais citado. Apenas 16,7% dos alunos de IES privadas e 
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15,1% das públicas não sentiram nenhuma falta. Outras opções também foram destacadas 

espontaneamente pelos alunos: aulas em laboratório, discussões, debates, aulas em campo, 

conhecer os campi, acesso à biblioteca, facilidade de conversar com os professores, 

acessibilidade e do convívio em geral. 

 

 
 

 

A pesquisa também identificou as principais dificuldades e os principais aprendizados 

dos alunos de graduação com relação às suas experiências com o ensino remoto ofertado 

durante a pandemia da Covid-19.  

Quanto aos pontos negativos citados espontaneamente pelos alunos, chama a atenção 

que, ao contrário da pesquisa anterior, os problemas de internet (qualidade do sinal, conexão 

instável, entre outros) e as dificuldades com equipamentos e ferramentas tecnológicos 

(sistema, plataforma, etc.) foram menos citados pelos alunos. Em contrapartida, houve 

aumento de comentários sobre problemas de saúde (físico e mental) e dificuldades de 

concentração. Os principais foram: 

 

Dificuldade de concentração: os alunos apresentaram muitos obstáculos para manter 

o foco durante as aulas remotas, o que causou a queda no desempenho, desmotivação e baixo 
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aproveitamento do curso. Os principais motivos que contribuíram para isso foram o ambiente 

inadequado, com barulhos e interferências, o cansaço físico e mental, aumento do tempo de 

exposição em frente à tela do computador, tempo de duração das aulas, baixa interatividade, 

metodologia antiquada e didática pouco diversificada. 

Problemas de saúde: com o tempo, as aulas remotas têm trazido alguns desconfortos 

físicos e mentais para os alunos. O longo tempo de exposição durante as videochamadas tem 

causado problemas físicos, como dores musculares e dores de cabeça. A saúde mental dos 

alunos também ficou comprometida e os motivos citados foram diversos, desde a alta 

demanda de atividades, o isolamento social e os problemas causados pelo ensino remoto de 

forma geral. Muitos relatam aumento dos sintomas de ansiedade e estresse. 

Falta de interação social: outro aspecto bastante mencionado pelos alunos foi a 

ausência de interação com colegas e professores. Relatam que durante as aulas remotas os 

professores ficam “falando sozinhos” e que não há participação e discussões como em uma 

aula presencial. Além disso, sentem falta da vivência no campus da instituição e do 

“networking”.  

Atendimento ruim: as reclamações sobre atendimento e suporte continuam 

frequentes. Os alunos relatam muitas dificuldades de comunicação com os setores 

administrativos, além da falta de organização, acesso, agilidade e suporte das IES.  

Problemas com a metodologia de ensino: muitos alunos relatam dificuldades de 

aprendizado com a metodologia aplicada pelos professores durante a aula remota. Relatam 

que as aulas são, em sua maioria, expositivas, monótonas, pouco atrativas, cansativas e com 

excesso de atividades extras. Eles citam que experiência com as aulas remotas foi ruim. Muitos 

reclamam que as aulas online apresentaram qualidade inferior à oferecida de forma 

presencial, principalmente pela falta de atividades práticas, uso de laboratórios, aulas de 

campo e estágios obrigatórios.  
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Muito controverso, o modelo remoto também agradou grande parte dos alunos, que 

destacou estar muito bem adaptado, com excelente ganho na qualidade de vida, melhoria no 

aproveitamento do tempo disponível e aumento da produtividade. Muitos mencionaram a 

possibilidade de um ensino híbrido em um futuro próximo. Sendo assim, os principais pontos 

positivos citados foram: 
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Comodidade: o fato de estudar em casa, em um ambiente seguro e sem a necessidade 

de precisar se locomover por um longo período de tempo e em meios de transporte lotados 

se mostrou uma excelente opção para muitos alunos do ensino superior, principalmente entre 

os que trabalham. Houve otimização do tempo, redução nas despesas com transporte e 

alimentação, aumento da qualidade de vida e menor desgaste físico e mental. 

Produtividade: os alunos relataram ótima experiência com as aulas ofertadas 

remotamente, ampliando o foco, a flexibilidade e a capacidade de concentração para a 

realização das atividades. Alguns alunos comentaram que apresentaram dificuldade no início, 

mas com o tempo foram se adaptando e se organizando melhor. 

Empenho dos docentes: os alunos reconheceram a alta dedicação dos professores 

para administrar as aulas em uma modalidade diferente e a disposição para atender e sanar 

as dúvidas dos alunos.  
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Além de relatar os desafios e as experiências com as aulas remotas, os alunos 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 
Disponibilizar as aulas gravadas para posterior consulta. 

Disponibilizar livros e conteúdos digitais. 
Flexibilizar o horário das provas online. 

Inserir metodologias de aula mais dinâmicas. 
Melhorar a comunicação com o aluno. 

Melhorar as ferramentas digitais utilizadas pelos professores durante as aulas. 
Melhorar a qualidade do conteúdo das aulas. 

Melhorar o atendimento ao aluno. 
Realizar provas presencialmente. 

Reduzir o número de alunos nas turmas remotas. 
Reduzir o número de atividades extraclasse. 

Reduzir o tempo das aulas remotas expositivas. 
Utilizar uma mescla de aulas remotas (teóricas) e presenciais (práticas) após a pandemia. 
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Os alunos das instituições públicas se mostraram, de forma geral, mais satisfeitos 

(63,5%) com a instituição de ensino na qual estão matriculados do que os alunos das IES 

privadas (41,2%). A diferença pode ser explicada por uma ser gratuita e a outra não, o que 

aumenta o grau de exigência de quem paga. Além disso, especificamente na rede privada, os 

alunos da modalidade EAD (48,6%) se mostraram mais satisfeitos do que os do presencial 

(39,0%), o que pode ser justificado porque quem faz EAD já tem a expectativa de aulas online. 

Em relação a pesquisa anterior, o percentual de alunos satisfeitos com a IES aumentou de 

21,6% para 41,2%. 
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A maior parte das reclamações dos alunos, que acabam interferindo no grau de 

satisfação com a instituição de ensino, está relacionada à falta de suporte, apoio e 

comunicação. Os alunos enfrentam dificuldades para resolver problemas individuais, pela 

demora no atendimento, falta de atenção ou desorganização. Também houve reclamações 

quanto às aulas remotas, que segundo a opinião dos alunos, apresentaram falhas e queda na 
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qualidade, com conteúdo fraco. Outro problema destacado é a qualidade do ensino que deixa 

a desejar com grade curricular ruim e ultrapassada para atender as necessidades do mercado 

atual. 
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Apesar dos comentários negativos, a maioria dos respondentes citou os aspectos 

positivos de suas instituições de ensino. O principal ponto destacado foi justamente a 

excelência no atendimento e preocupação com o aluno, sempre realizado de forma rápida e 

comprometida. Outro ponto muito positivo citado espontaneamente pelos alunos foi a alta 

qualidade e dedicação dos docentes e dos conteúdos apresentados.  
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Os alunos também deixaram algumas sugestões de melhoria para as instituições de 

ensino. A maioria considera adequado um olhar especial para a comunicação e suporte ao 

aluno, com um atendimento personalizado, humanizado e mais ágil.  Destacaram também a 

necessidade de melhorar a didática e metodologia das aulas, além da qualidade do conteúdo 

e valor das mensalidades. 
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Considerações Finais 

Após o segundo ano letivo de restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, a 

maioria dos alunos de cursos presenciais avaliou positivamente a experiência com as aulas 

remotas como ótima ou boa: 45,9% dos alunos das IES públicas e 50,5% das privadas. 

Para a maioria dos alunos, os professores se adaptaram às tecnologias após mais de 

um ano de aulas remotas, sendo ainda mais significativa entre os alunos de IES privadas 

(76,1%). O comprometimento dos professores durante as aulas remotas também foi muito 

bem avaliado pelos alunos de cursos presenciais: 90,4% na rede privada e 88,4% na pública. 

Com relação à qualidade das aulas, 57,4% dos alunos matriculados em instituições 

privadas e 51,7% de IES públicas concordaram que houve uma melhora no segundo ano de 

aulas remotas. Sobre o nível de aprendizagem durante as aulas remotas, 58,6% e 60,6% dos 

alunos de IES privadas e públicas, respectivamente, apontaram como ótimo ou bom. 

No entanto, apesar da experiência positiva, é alarmante o percentual de alunos que 

afirmou ter tido problemas de saúde mental na pandemia: 91,1% nas IES privadas e 94,2% nas 

públicas. Os alunos também mencionaram o que sentiram falta com as aulas remotas. O 

convívio social com os colegas foi o mais citado como ponto negativo. 

Outro dado que chama a atenção é que, nas IES privadas, um em cada três alunos 

(32,8%) nunca abriu a câmera nas aulas remotas. Os motivos são diversos: vergonha, timidez, 

ambiente inadequado, compartilhado ou barulhento, se sentem desconfortáveis, consideram 

invasivo ou desnecessário, internet ruim, falta de obrigatoriedade, entre outros. 

Apesar das dificuldades apontadas com as aulas remotas, mais da metade dos alunos 

afirmou que gostaria de continuar com os benefícios das aulas remotas após o fim da restrição 

devido à pandemia. Porém, apenas 19,8% dos alunos das IES privadas e 8,5% das IES públicas 

gostariam de manter a experiência com 100% de aulas remotas, evidenciando a necessidade 

de criação de novos modelos que combinem as várias experiências. Vale destacar que uma 

parcela significativa de alunos quer retornar 100% presencial: 47% na rede privada e 43,2% na 

rede pública. 

Os dados dessa pesquisa possibilitam que toda a comunidade acadêmica compreenda 

a vivência e a experiência com as aulas remotas e, ao mesmo tempo, reflita sobre os novos 

desafios para o ensino superior e o que deve ser aperfeiçoado no período pós-pandemia, 

provocando uma discussão construtiva sobre o futuro da educação com o ensino híbrido.  
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Sobre o Instituto Semesp 

O Instituto Semesp é um centro de inteligência analítica criado pelo Semesp. Integrado 

por especialistas com sólida experiência no levantamento e análise de dados sobre o ensino 

superior, o Instituto desenvolve estudos, pesquisas, indicadores e análises estatísticas 

referentes ao setor. Seu objetivo é disponibilizar para pesquisadores, educadores, gestores 

privados e públicos, jornalistas e para a sociedade em geral informações relevantes e 

confiáveis que lhes permitam tomar decisões, estabelecer estratégias ou formular políticas 

públicas, visando o desenvolvimento da educação superior. O Instituto é responsável por 

estudos e pesquisas divulgados anualmente pelo Semesp, como o Mapa do Ensino Superior 

no Brasil, a Pesquisa de Empregabilidade, a Pesquisa de Inadimplência e a Pesquisa sobre 

Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil, entre outros diagnósticos considerados 

essenciais para a compreensão do setor.  


