
NOTAS SOBRE O ENSINO REMOTO - BHU 

 

 O colegiado do Curso de Humanidades vem apresentar uma nota pública sobre o 

ensino remoto, a partir das experiências recentes com essa modalidade de ensino. 

A iniciativa para a produção e publicação do presente texto deu-se inicialmente a 

partir da relevância e urgência de algumas considerações listadas a seguir: 

 

1. Considerando a necessidade de refletir sobre o ensino remoto que substitui 

temporariamente o ensino presencial no período da pandemia; 

2. Considerando a necessidade de políticas institucionais para orientar o trabalho 

pedagógico, de forma a prevenir prejuízos à formação acadêmica e à vida 

discentes; 

3. Considerando as experiências de ensino remoto no PLEX e no 2020.1 e 2020.2 

(Anexo); 

4. Considerando a necessidade de um plano de retomada das atividades presenciais 

para o ano de 2022; 

5. Considerando, ainda, alguns argumentos que apontam para a necessidade de 

desvinculação das terminalidades do BHU; 

 

A publicação desta nota traz cumpre o papel de contribuir com o debate, as análises e 

as decisões que envolvam os temas referidos e aqueles que os atravessam. 

A necessidade de adequação às demandas impostas pelo quadro de excepcionalidade 

do ensino remoto gerou demandas à gestão da universidade, administração, corpo docente e 

discente. Todavia, as respostas a esses desafios têm sido limitadas diante da complexidade da 

duração da pandemia. Entendemos que devemos buscar soluções coletivas, que construam e 

fortaleçam as solidariedades necessárias ao enfrentamento dos problemas e nos 

prolongamentos decorrentes das condições que impõem esse contexto de ensino à distância. 

A extensão deste contexto de excepcionalidade das aulas em sistema remoto trazem 

atualizações ao quadro levantado durante o Período Letivo Excepcional (PLEX). 

Preocupações orientadas às sequências continuadas de abandono das disciplinas e do curso 

encontram-se associadas a circunstâncias sócio-econômicas e psico-emocionais que seguem 

se agravando entre os discentes e que são inseridas num quadro de ‘insucessos’ conforme 



critérios institucionais. Avaliar adequadamente estes fatores é relevante para assegurar a 

continuidade de vínculos, das condições para estudos e da importância do curso.   

A construção de disposições e orientações institucionais vinculadas à duração 

temporária do ensino remoto se faz necessária para orientar o trabalho pedagógico e para dar 

segurança às decisões que o permeiam.  

Temos nos deparado com questões complexas, como outras formas de relação com o 

tempo dedicado ao trabalho, que tem sobrecarregado os compromissos docentes e criado 

demandas extraordinárias de trabalho pedagógico e administrativo associado a novas 

questões próprias desse contexto excepcional. Inúmeros impasses têm surgido, como por 

exemplo, o registro de frequências, metodologias de aula, formas de avaliação, etc. Para 

tanto, vê-se a necessidade de formalização de espaços ampliados de discussão e formação 

pedagógica para que se criem as condições de construção de alternativas coletivas, garantindo 

a interlocução nos diferentes âmbitos da universidade. 

Apresentamos na sequência, algumas análises feitas a partir de uma Pesquisa 

realizada entre discentes e docentes do BHU em relação ao PLEX. 

A participação na pesquisa foi considerada pouco expressiva: 52 discentes (num total 

de 167) e 11 docentes (num total de 86)1. Este conjunto de participantes que  respondeu  à 

avaliação não pode definir uma amostragem, uma vez que não ocorreu uma escolha aleatória 

em um grupo amplo e diversificado. A participação opcional dessa pesquisa já indica um 

grupo específico com predisposição aos meios digitais. 

De maneira geral, a avaliação do semestre remoto foi considerada boa e regular. 

Percebe-se a predominância das aulas expositivas on-line (dialogadas ou não), 

facultando-se a disponibilização de gravação das mesmas. Estas aulas caracterizam uma 

modalidade similar ao procedimento presencial como recurso utilizado pela maioria dos e das 

docentes no período remoto. Tanto as aulas síncronas quanto as atividades assíncronas 

tiveram boa aceitação entre os discentes, embora os/as estudantes tenham mencionado uma 

queda nos resultados de seu  processo de aprendizagem. Já para os docentes, o 

aproveitamento das atividades assíncronas foi considerado baixo. 

 
1 167 foram os discentes matriculados no PLEX; o número total de estudantes ativos no curso é de 530, sendo 

que destes 478 estão matriculados atualmente em alguma disciplina. O número de docentes que compõem o 

colegiado do curso é de 26; todavia, na relação orgânica entre os dois ciclos de formação, docentes das 

terminalidades oferecem disciplinas no BHU ou recebem seus discentes em algumas das disciplinas que 

oferecem nas terminalidades. 



A maioria das reclamações discentes registradas versa sobre dificuldades técnicas e 

tecnológicas (equipamentos, redes instáveis e conexões fracas, etc...) que implicam em 

cortes,  quedas e impossibilidades de participar das reuniões remotas. 

Outros fatores devem ser considerados, embora não tenham sido previstos no 

formulário discente. Eles resultam de levantamentos posteriores aos formulários de avaliação 

e foram registrados pela representação estudantil. Tais registros abarcam o tanto o período do 

PLEX quanto dos semestres subsequentes com caráter de obrigatoriedade  de matrícula: 

• Evasão, trancamentos e/ou diminuição das matrículas nos componentes disciplinares 

resultam da necessidade de buscar formas alternativas de sobrevivência devido aos 

cortes de auxílio, fechamento do restaurante universitário, pagamento de aluguéis  e  

encarecimento das condições básicas de vida, prejudicando a adequação às atividades 

e às exigências dos estudos. A queda no aproveitamento e o abandono dos cursos 

tornam-se evidentes em dados estatísticos levantados pela instituição; 

• A persistência de empecilhos tecnológicos está associada à ausência de internet 

apropriada nas residências cujos dados móveis se fazem insuficientes para realização 

e acompanhamento das aulas; 

• Dificuldades de aprendizagem e adequação ao formato digital de ensino são 

ressaltadas neste processo; 

• O afastamento físico da universidade como local apropriado e reservado aos estudos 

contrasta com o universo doméstico que carece de um local específico para dedicação 

às aulas, somando-se à sobrecarga de demandas familiares e de funções da casa como 

exigências prioritárias deste espaço; 

• Além dos encontros físicos serem impossibilitados por questões sanitárias, os 

encontros digitais também são inviabilizados para preparação de trabalhos 

acadêmicos em grupo e de seminários devido às limitações de tempo de aplicativos 

para efetivação de reuniões entre discentes; 

• A incidência de parentes e familiares acometidos pelo vírus sobrecarregam as 

dificuldades psicológicas e afetivas interferindo drasticamente no processo de 

aprendizagem, importando em necessidade de apoio especializado, apresentando 

diagnósticos psicológicos.  

Observa-se que as exposições digitais com duração prolongada tendem a dispersar 

e/ou exaurir a atenção dos discentes, acompanhadas de uma dispersão decorrente da rotina 

doméstica. Associada à duração, à falta de concentração, o excesso de atividades e a 



inabilidade com os meios digitais informatizados comprometem o andamento e o 

aproveitamento discente. Ajustes destes tempos e ritmos tornam-se necessários, levando-se 

em conta que os meios digitais intensificam processos de esgotamento físico e mental. 

Constatando que um bom aproveitamento não equivale à exposição prolongada, faz-se 

necessário  reconsiderar  o uso destes novos recursos  ajustados à qualidade pedagógica a ser 

produzida nessa situação excepcional que consiste no ensino-aprendizagem remoto.  

Tanto para os docentes como para os discentes, a implementação do semestre remoto 

acarretou em um excesso de atividades que se somaram às  modalidades já realizadas no  

âmbito presencial. Novos domínios, manejos de aplicativos e programas para elaboração de 

recursos diferenciados, visando compensar as abordagens presenciais foram acrescidos aos 

trabalhos tradicionalmente realizados, exigindo maior dedicação e despendendo de  mais 

tempo para realização. Deve ser considerada também a necessidade de investimentos 

realizados, por discentes e docentes, em equipamentos, recursos, condições tecnológicas, 

gastos com planos e energia, etc. 

A produção de outros recursos envolvendo o uso das ferramentas digitais é uma 

possibilidade para potencializar o aproveitamento das aulas on-line. Para tanto, os docentes 

necessitam dominar as ferramentas informatizadas, conhecer os recursos, programas e 

aplicativos, assim como  mais tempo para preparo e produção de materiais digitais e 

audiovisuais. Uma nova relação e cálculo do tempo de trabalho se impõem. Por exemplo: em 

média, a produção de uma vídeo-aula de 20 minutos exige cerca de 4 dias de trabalho por 

parte do docente (planejamento, levantamento de materiais audiovisuais, imagens, gravações 

e edições de vídeo, gravações e edições de áudio, confecção de slides e outras imagens, 

seleção de sons, vírgulas, músicas que comporão a edição da  faixa audiovisual final). Este 

tempo precisa ser contabilizado na carga horária semanal e somado às demais atividades já 

realizadas pelo docente. Ao contrário de empresas que possuem uma equipe de profissionais 

para produzir este tipo de material, os professores dependem, na imensa maioria das vezes, de 

iniciativas individuais. 

Igualmente, as atividades assíncronas impõem um acompanhamento sistemático e 

regular dos materiais elaborados pelos discentes, envolvendo retomadas das questões escritas, 

as quais exigem mais tempo para correções, discussões e devoluções necessárias à construção 

do conhecimento. 

Percebe-se um contraste significativo acerca das condições para a realização das 

atividades remotas entre docentes e discentes, especialmente no que se refere aos recursos 



técnicos e tecnológicos, bem como ao ambiente apropriado para realização das atividades 

remotas. 

A maioria dos discentes, bem como uma parte dos docentes não possui ambiente 

reservado para aulas. A incidência de sons externos, interferências domésticas; intervenção,  

fiscalização “moral” e familiar acerca dos conteúdos discutidos nas disciplinas somam-se aos 

constrangimentos socioeconômicos constatados na exibição das condições de vida material 

dos discentes. 

 Pontuamos também a importância de consideramos elementos de aspectos culturais 

que privilegiam o corpo e a fisicalidade como condições fundamentais das relações e 

interações interpessoais. 

Da mesma forma, os docentes que responderam ao formulário consideraram a 

adequação do ambiente de trabalho satisfatória ou regular, dadas inúmeras intervenções 

externas e domésticas durante a realização das atividades. 

Os docentes não apresentaram dificuldades para realizar aulas síncronas do ponto de 

vista técnico. Suas observações dizem respeito à interação com os estudantes para assegurar 

uma relação dialógica de aprendizagem. O esforço dos professores que manifestaram tal 

preocupação na avaliação foi constatado e elogiado pelos discentes. Tal atitude didática e 

pedagógica indica a preocupação de refazer estratégias de abordagem para a situação 

excepcional colocada pela pandemia. Porém, a reformulação das estratégias neste período 

exige envolvimento e amparo institucional para garantir a manutenção destes estudantes em 

curso. As respostas indicam a necessidade de mesclar ações e recursos diversos para 

qualificação das atividades, bem como estender tais ações aos demais professores e 

professoras e, acima de tudo, comprometer todos os setores da universidade nesta 

reformulação provisória (observou-se que os setores administrativos geraram novas 

demandas aos docentes e às coordenações num movimento de sobrecarga). Esse contexto 

indica as deficiências de quadro, de recursos pessoais e de práticas efetivas (não apenas no 

âmbito dos registros protocolares e numéricos, mas no andamento e no funcionamento das 

atividades). A experiência do ensino remoto não pode ser considerada uma substituição do 

ensino presencial como política educacional das instituições de ensino superior. Ela serve 

como um paliativo frente à conjuntura, mas, mesmo temporário, exige o compromisso de 

todos os setores da universidade nesse período. 

Embora o semestre remoto seja considerado satisfatório (bom), pode-se observar que 

as turmas que contavam com 10 a 40 alunos (100% dos matriculados) tiveram como índice 



de concluintes uma queda significativa (cerca de 37%). Tais dados mostram a fragilidade do 

ensino remoto no que diz respeito a uma educação inclusiva, considerando a complexidade de 

aspectos (materiais e técnicos, didáticos, pedagógicos, avaliativos, culturais, emocionais). 

As análises feitas até aqui permitem perceber um grande número de cancelamentos, 

embora não seja possível computarmos os abandonos do decorrer do semestre, uma vez que 

muitos discentes não regularizam sua desvinculação. 

Esse tipo de situação anuncia um problema que se agrava nos semestres obrigatórios, 

uma vez que as condições adversas se mantêm, porém os discentes são constrangidos a se 

matricularem para não perderem os vínculos com a instituição. Nesta sequência, a oscilação 

vertiginosa de dados de discentes vinculados ao BHU é categorizada como “insucesso”  

relacionado às vagas ociosas. 

Um exemplo ilustra esta situação: uma turma de Expressões Artísticas e Estéticas 

Contemporâneas (correspondente ao primeiro semestre do curso) teve 39 discentes 

matriculados compulsoriamente, uma vez que eram oriundos do semestre presencial e foram 

incluídos automaticamente no semestre remoto obrigatório. Deste total, 20 discentes nunca 

assistiram a nenhuma aula on-line. Isso implica que 51,28% dos estudantes nem iniciaram o 

semestre, revelando incompatibilidade com o ensino remoto. 

Como considerações finais: 

Na medida em que o ensino remoto compromete o aproveitamento e permanência no 

curso, destacam-se a importância das aulas presenciais e a necessidade desta Universidade 

assegurar os protocolos sanitários de segurança, bem como todos os procedimentos 

institucionais necessários para garantir condições adequadas aos encontros físicos, a fim de 

promover uma educação de qualidade e inclusiva. 

Compreendemos que as condições relatadas nesta avaliação referente ao BHU devem 

ser levantadas por outros cursos desta Universidade para fins comparativos e formulação de 

um quadro mais abrangente capaz de retratar a realidade da UNILAB e do ensino superior no 

contexto atual, visando o compromisso de acolhimento e manutenção de seus discentes. 

 

Redenção, 14 de janeiro de 2022. 



ANEXO: PESQUISA REFERENTE AO PLEX: 

 

DADOS DISCENTES 

Total de respondentes: 52 discentes 

• Principais municípios de residência: Acarape (13) e Redenção (17); 

• Dispositivo mais utilizado durante o PLEX para assistir às aulas: celular (39) e 

computador pessoal (24); 

• Sobre possuir acesso regular à internet: 69,2% sim e 30,8% às vezes; 

• De onde acessa a internet: 76.9% de casa e 23,1 do vizinho; 

• Qualidade da internet: 11,5% ótimo, 71,2% regular, 11,5% insatisfatório e 5,8% 

péssimo; 

• Sobre possuir ambiente reservado para assistir às aulas: 36,5% não, 34,6% sim e 

28,8% às vezes; 

• Como classifica o ambiente onde você assiste às aulas? 50% regular, 26,9% 

improvisado, 13,5% inadequado e 9,6% ideal; 

• Como classifica o tempo de aulas síncronas? 61,5% regular, 17,3% ideal, 11,5% 

improvisado e 9,6% inadequado; 

• Nas aulas síncronas, você mantém a câmera ligada? 61,5% não, nunca deixo ligada, 

32,7% às vezes deixo ligada e 5,8% sempre deixa ligada; 

• Nas aulas síncronas, como se dá a sua participação? 57,7% às vezes pelo microfone, 

às vezes pelo chat, 28,8% na maioria das vezes pelo chat; 

• Quantas disciplinas você conseguiu concluir? 11,5% concluiu todas, 7,7% concluiu 

quatro, 30,8% concluiu três, 23,1% concluiu duas, 19,2% concluiu uma e 7,7% 

nenhuma; 

• Como você avalia o desempenho dos/as docentes nas disciplinas do PLEX? 42,3% 

bom, 30,8% ótimo, 21,2% regular e 5,8% ruim; 

• Com quais atividades você se adaptou melhor nas aulas remotas? encontros síncronos 

(32), atividade assíncrona (23), aulas gravadas (16), questionários (16); 

 

Dificuldades ocorridas durante a realização do PLEX: 

• Dificuldade de acompanhar as aulas - internet instável, falas nas plataformas (31), 

dificuldade de concentração nas disciplinas (28), excesso de atividades (23), duração 



longa dos encontros síncronos (16), falta de habilidade com os recurso tecnológicos 

(14); 

• Como você avalia a qualidade e a intensidade das trocas pedagógicas das atividades 

síncronas? 61,5% boa, 23,1% muito boa, 9,6% ruim e 5,8% péssima; 

• Como você avalia a qualidade e a intensidade das trocas pedagógicas das atividades 

assíncronas? 61,4% boa, 11,5% muito boa, 11,5% ruim, 5,8% ótima e 5,8% péssima; 

• De modo geral, como você avalia a sua aprendizagem durante o PLEX? 46,2% boa, 

30,8% regular, 15,4% insatisfatória e 7,7% ótima. 

 

DADOS DOCENTES 

Total de respondentes: 11 docentes 

• Município de residência –  Residência em Fortaleza (9); 

• Número de turmas trabalhadas no PLEX -  1 turma (10) ; 2 turmas (1); 

• Modalidade de aulas mais utilizada : Aulas síncronas e assíncronas (11); 

• Ferramentas síncronas e assíncronas utilizadas: 

  Aulas on-line (webconferências) – 10 

 Lista de discussão – 5 

 Email – 5 

 Whats – 5 

Chats - 2  

Aulas próprias gravadas – 1 

 Podcast – 1 

• Ferramenta que melhor se adaptou às aulas remotas 

 Síncronas – 7 

 Assíncronas - 4 

• Dificuldades com aulas assíncronas: 6 docentes afirmaram ter dificuldades com aulas  

síncronas devido  ao  acesso dos discentes ao material disponibilizado; 

descumprimento das atividades por parte dos alunos; falta de diálogo, atraso na 

entrega das atividades; 

• Dificuldades com aulas síncronas: 10 docentes  não apresentaram dificuldades; 



• Dificuldades descritas (no andamento) das aulas síncronas: situação sócio-emocional 

dos estudantes; necessidade de criar novas metodologias; interrupções decorrentes das 

dificuldades tecnológicas dos discentes somada às câmeras e microfones fechados; 

pouca participação e rendimento dos estudantes, “impessoalidade” e distância da 

ferramenta digital; ambiente inadequado para as aulas; 

• Pontos positivos observados nos encontros assíncronos: tensionar a autonomia dos 

discentes; preparar para discussão on-line; diversificação de materiais 

disponibilizados; flexibilidade e participação nos chats; exercício de escrita pelos 

estudantes; 

• Pontos positivos dos encontros síncronos:  reunir integrantes de diversas localidades e 

realidades; participação de  convidados distantes geograficamente; participação e 

interação com estudantes, especialmente quilombolas, debates que ocorreram foram 

produtivos; 

• Estratégias pedagógicas  das aulas síncronas: debates e seminários;  aulas dialogadas; 

utilização de recursos audiovisuais; convidados de outras instituições e roda de 

conversas; 

• Estratégias pedagógicas  das aulas síncronas: estudos dirigidos com atividades 

encadeadas; participação de fóruns; leituras e atividades escritas; 

• Avaliação da qualidade das trocas pedagógicas das atividades síncronas: Boa (7); 

Ruim (4); 

• Aproveitamento das trocas  pedagógicas das atividades síncronas: interação dos 

estudantes comprometida por condições técnicas, materiais, emocionais; 

• Avaliação da qualidade das trocas pedagógicas das atividades assíncronas:  Boa (6); 

Ruim (5); 

• Aproveitamento das trocas  pedagógicas das atividades assíncronas: dificuldades de 

avaliação; realização das atividades amparadas por outros canais para assegurar um 

melhor rendimento; descumprimento das atividades pela maioria dos discentes; 

aproveitamento precário; 

• Modalidades de avaliação para indicar o aproveitamento discente no processo de 

aprendizagem digital: 

 Trabalhos escritos (6);  

 Participação nas discussões (5) 

 Assiduidade (3) 



 Provas (2) 

 Outros (3) 

• Critérios usados para avaliar atividades digitais: a utilização das ferramentas citadas 

somadas ao envolvimento, participação, capacidade de expressão dos estudantes, 

considerando as condições impostas no período remoto; 

• Apreciação acerca da qualidade e eficácia dos instrumentos de avaliação para 

atividades on-line: qualidade duvidosa, impossibilidade de avaliar o processo integral 

de aprendizagem dos estudantes (3); satisfatória e razoável (3); 

• Incidência de câmeras e microfones fechados nas aulas síncronas: Alta (6); Média (1); 

Baixa (1) ; Muito baixa (3); 

• Posição docente frente tal incidência: Incômodo e motivação para novas estratégias; 

incômodo, solidão e incapacidade de perceber a compreensão dos alunos (4); 

impotência para discentes abrirem suas câmeras; 

• Motivos atribuídos às câmeras e microfones desligados nas aulas on-line:  técnicos, 

ambiente adequado e constrangimentos socioeconômicos (4); ausências; escolha; 

registro para contar disciplina no histórico escolar; 

• Número de discentes matriculados Turma 1 

10 a 20  (3 – 27,3%) 

21 a 30 (6 -  54, 5%) 

31 a 40 (2 – 18,2%) 

• Número de discentes matriculados Turma 2 

11 a 20  (1 – 100%) 

• Número de discentes concluintes:   

0 a 10 – (4 – 36,4%) 

11 a 20 – (4 – 36,4%) 

21 a 30 – (2 – 18,2%) 

31 a 40 – (1 – 9,1%) 

• Número de concluintes Turma 2 

11 a 20 – (1 – 100%) 

• Qualidade da internet na região onde reside: predominantemente (9), boa (45,5%) e 

muito boa (36,4); 



• Equipamentos utilizados: computador pessoal (11); 

• Forma de acesso virtual: banda larga própria (10); 

• Qualidade do serviço de internet: boa (7 – 63,6%); regular (2 – 18,2%); ótimo (2 – 

18,2%); 

• Ambiente usado para atividades docentes: Escritório/sala exclusiva (6 – 54,5%);  Sala 

(3 – 27,3%); Quarto (2 – 18,2%); 

• Adequação do local usado : Boa e regular (9 – 81,8%); ótimo (2 – 18,2%); 

• Aspectos positivos e negativos do trabalho remoto no contexto de pandemia: 

Preferência pelo presencial (2), semestre PLEX pouco proveitoso (2); diálogos com 

convidados distantes. (documento disponibilizado incompleto nas respostas 

discursivas). 


