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RESUMO:  Trata-se de uma revisão sistemática, realizada no período de abril e maio de 2020, norteada pela 

pergunta: Quais os desafios e estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida estão sendo utilizadas no 

cenário da pandemia de COVID-19? Foram incluídos 07 artigos na revisão. Após leitura na íntegra, foram 

identificadas 04 categorias de discussão: (1) Barreiras tecnológicas e ambientais; (2) Interações pedagógicas, 

COVID19 e impactos psicossociais; (3) Uso de plataformas e ferramentas on-line e suas vantagens para o 
processo de ensino-aprendizagem; e (4) Estratégias para minimizar impactos da COVID-19 no processo de 

ensino-aprendizagem. Os desafios vão desde as barreiras tecnológicas ao adoecimento psicossocial e na 

dificuldade de comunicação.  
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ABSTRACT:  This is a systematic review, carried out between April and May 2020, guided by the question: 

What are the challenges and strategies of teaching and learning in hybrid education in the scenario of the 

pandemic of COVID-19? 07 articles were included in the review. After reading in full, 04 categories of 

discussion were identified: (1) Technological and environmental barriers; (2) Pedagogical interactions, 

COVID19 and psychosocial impacts; (3) Use of online platforms and tools and their advantages for the teaching-

learning process; and (4) Strategies to minimize the impacts of COVID-19 on the teaching-learning process. The 

challenges range from technological barriers to psychosocial illness and communication difficulties. 

 

Keywords: Distance education. Teaching. Coronavirus infections. Pandemics 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mudança cultural e sócio-política decorrente da globalização, tem exigido o 

desenvolvimento de competências profissionais durante a formação superior, dessa forma, os 

docentes precisam de uma renovação metodológica para acompanhar esse novo processo. 

Competências como capacidade de articular e mobilizar condições intelectuais e emocionais 

em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas, são necessários para o 

desempenho de uma determinada função ou atividade, de maneira eficiente, eficaz e criativa, 

conforme a natureza do trabalho (MEZA, 2018; SIEBIGER, 2011).  

Diante desse novo cenário, a educação hídrica é considerada como uma prática 

emancipadora, logo, os docentes devem estar empenhados com o desenvolvimento da 

capacidade de pensar criticamente associada a uma atitude voltada para que os alunos 

desenvolvam a capacidade de reflexão sobre as temáticas abordadas visando o 

desenvolvimento de competências (BIANCHETTI; THIENGO, 2018).  

A temática de interesse foi motivada pela busca da contribuição do conhecimento 

científico sobre os desafios e estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida diante 

da pandemia de COVID-19. Portanto, a pergunta norteadora desta revisão foi: Quais os 

desafios e estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida estão sendo utilizadas no 

cenário da pandemia de COVID-19?  

A partir da busca nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), foram utilizados como 

descritores: “Educação à Distância”, “Infecções por Coronavirus”, “Pandemias”, “Ensino”, 

além de seus termos correspondentes na língua inglesa, considerando o Medical Subject 

Headings (MeSH). Sendo inseridos na busca avançada, utilizando o operador booleano “and”. 

Foram utilizados filtros de busca das bases, sendo incluídos os artigos originais disponíveis na 

íntegra, escritos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, no período de 2019 a 2020. Os 

critérios de exclusão foram artigos que possuíam delineamento metodológico incompleto, 

artigos duplicados, inadequação do objeto de estudo com o objetivo de estudo dessa revisão.  

A principal diferença entre ensino tradicional e híbrido encontra-se no fato que para 

que seja alcançando os objetivos de aprendizagem, deve-se reconhecer a tecnologia como 

uma maneira de potencializar a aprendizagem dos alunos, não sendo essa educação 

substitutiva ou um complemento do ensino presencial, mas uma parte fundamental e 

diferencial desse processo (ANDRADE; CAMPOS, 2017; FREITAS, 2019).  

Ressalta-se que a educação híbrida trás mudanças significativas na educação e 

contribuem para a (re)construção de uma sociedade mais democrática (Cunha; Vilarinho, 
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2009; Freitas, 2019; Meza, 2018; Siebiger, 2019), assim, esse processo costuma ocorrer de 

duas maneiras, parte em ambientes virtuais e parte em salas de aula físicas, sendo considerada 

uma aprendizagem adaptativa, onde espera-se dos alunos a autonomia e protagonismo 

(ANDRADE; CAMPOS, 2017). Por outro lado, o docente, que ocupa uma função importante 

na construção dos conhecimentos, necessita rever sua perspectiva metodológica e 

epistemológica (RIBEIRO; CARVALHO; SANTOS, 2018). 

Os ambientes híbridos são espaços organizacionais vivos e formativos, que tornam a 

sala de aula mais admissível e branda para os discentes, viabilizando a troca entre docente e 

estudantes, sendo possível convidar o outro para conversar e contribuir com o produto criado, 

além de compartilhar todo esse conhecimento em rede (CARVALHO, 2015). Embora 

distantes fisicamente, essas metodologia propicia o estabelecimento de vínculos e encontros 

no processo ensino-aprendizagem por se utilizar de tecnologias digitais em rede (SANTOS; 

SILVA, 2009). 

Com o estabelecimento da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que surgiu 

no ano de 2019 (COVID-19) e afetou todo o mundo, a educação teve que se adequar a nova 

realidade. Ao ser instalada a política de isolamento emergencial, o ambiente educacional foi 

considerado um espaço de grande risco de transmissão, sendo necessário impor um novo 

modo de trabalho docente (ARRUDA, 2020).  Realidade que impactou diretamente na vida 

dos professores, pois ampliou as questões de precarização do ensino devido à sobrecarga de 

função, as demandas e a jornada de trabalho, assim como o excesso de controle institucional, 

o que implica em horas excessivas de trabalho estendendo-se aos períodos de descanso e 

lazer, tudo isso afeta a saúde laboral (ARRUDA, 2020; ORNELL et al., 2020).  

Diante do exposto, ressalta-se que a ocorrência da pandemia aliada à emergência da 

implementação da educação online, com foco na híbrida, exigiu a instauração de novos 

modelos pedagógicos que atribuiu aos docentes uma missão de ação imediata, mesmo sem 

terem sido capacitados em tempo hábil para tal função.  

Esta mudança abrupta, além da sobrecarga biopsíquica e aliada ao isolamento social, 

têm sido associadas às alterações na saúde do trabalhador (ORNELL et al 2020) , em especial 

entre docentes, tendo em vista que as mudanças sociais, reformas educacionais e a 

implantação de tecnologias na educação tem exposto o docente a vários episódios estressantes 

(COSTA, 2016; DIEHL; MARIN, 2016; SILVA et al, 2020). Dessa forma, o objetivo do 

presente estudo foi realizar uma revisão sistemática da produção cientifica sobre os desafios e 

estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida diante da pandemia de COVID-19. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 

Trata-se de uma revisão sistemática integrativa da literatura. Realizou-se a busca das 

publicações no sítio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cientifica Eletrônico 

Library Online (Scielo) e Pubmed, no período de abril e maio de 2020. 

A temática de interesse foi motivada pela busca da contribuição do conhecimento 

científico sobre os desafios e estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida diante 
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da pandemia de COVID-19. Portanto, a pergunta norteadora desta revisão foi: Quais os 

desafios e estratégias de ensino-aprendizagem na educação híbrida estão sendo utilizadas no 

cenário da pandemia de COVID-19?  

A partir da busca nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), foram utilizados como 

descritores: “Educação à Distância”, “Infecções por Coronavirus”, “Pandemias”, “Ensino”, 

além de seus termos correspondentes na língua inglesa, considerando o Medical Subject 

Headings (MeSH). Sendo inseridos na busca avançada, utilizando o operador booleano “and”. 

Foram utilizados filtros de busca das bases, sendo incluídos os artigos originais disponíveis na 

íntegra, escritos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, no período de 2019 a 2020. Os 

critérios de exclusão foram artigos que possuíam delineamento metodológico incompleto, 

artigos duplicados, inadequação do objeto de estudo com o objetivo de estudo dessa revisão.  

Inicialmente foram excluídos os periódicos duplicados entre as três bases de dados 

utilizadas na seleção. Em seguida foram avaliados quanto ao título, com o intuito de 

identificar o objeto de estudo em interesse e analisados quanto à adequação aos critérios de 

inclusão e exclusão. Os artigos remanescentes tiveram seus resumos analisados para 

identificação do objetivo da pesquisa. Após essa seleção, os artigos que permaneceram foram 

lidos na íntegra, posteriormente categorias de discussão foram criadas para melhor 

compressão da temática e discutidas com a literatura.  

Para a discussão dos resultados, foi identificada as principais lacunas do conhecimento 

e as futuras pesquisas que ainda podem ser realizadas. A discussão foi embasada por dados da 

literatura que se confrontou com o quadro sinóptico que foi elaborado. A revisão foi 

apresentada em um quadro sinóptico, onde foi possível discutir através da literatura pertinente 

ao tema. Optou-se em dividir a discussão em categorias para facilitar a compreensão do leitor, 

a saber: 

 Barreiras tecnológicas e ambientais para o ensino remoto; 

 Interação pedagógica, COVID-19 e impactos psicossociais; 

 Uso de plataformas e ferramentas on-line e suas vantagens para o processo de ensino-

aprendizagem; 

 Estratégias para minimizar impactos da COVID-19 no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca alcançou trinta e nove (39) estudos em sua totalidade, existindo dez (10) 

artigos repetidos, nos quais foram excluídos da amostra de seleção. Considerando os critérios 

de exclusão utilizados nessa revisão sistemática integrativa, treze (13) artigos foram excluídos 

pela inadequação do título ao objeto de pesquisa desse estudo, seis (06) artigos foram 

eliminados da seleção após a leitura do resumo, sendo avaliado como inapropriado para 

análise sistemática. Após a avaliação completa dos artigos, foram excluídos três (03) artigos, 

devido os resultados não atingirem o objetivo da pesquisa. Portanto, foram incluídos na 

revisão integrativa sete (07) artigos (FIGURA 1). 
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Todos os artigos foram publicados no ano de 2020 (n=7), com idioma predominante 

da língua inglesa (n=5), sendo a maioria realizados no Estados Unidos da América (n= 3) e 

Brasil (n=02). Dentre os estudos selecionados quatro (04) artigos são de informação e 

publicados em periódicos americanos (n=4) (QUADRO 1). 

 

Figura 1 – Processo de seleção nas bases de dados e inclusão de artigos científicos na 

revisão sistemática integrativa.  
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Fonte: Autoria própria (2020).  

 

A prática da educação hídrica vem ganhando cada vez mais espaço e despertado a 

atenção tanto de docentes quanto de discentes, entre as causas pode-se citar: (a) cursos 

universitários online; (b) cursos gratuitos ou com um baixo custo quando comparado aos 
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presenciais; (c) disponíveis para qualquer pessoa que tenha acesso à internet; e (d) 

possibilidade de certificação após a conclusão. Dessa forma, as grandes universidades, tanto 

nacionais como internacionais, estão tentando romper as barreiras que ainda existem entre o 

ensino presencial e a distância, para isso elas estão ofertando cada vez mais cursos online 

(BIANCHETTI; THIENGO, 2018; ANDRADE; CAMPOS, 2017).  

O ensino híbrido está organizado em três pilares, iniciando pelas fontes de 

informações utilizadas para exposição do tema a ser abordado; em seguida têm-se os sistemas 

de autoria, usado para mostrar as criações dos alunos, que podem ser individuais, em dupla ou 

em grupo; e, por fim, as redes sociais digitais, onde se compartilha e discuti o conhecimento 

de forma mais aberta e informal, sendo este um espaço que o aluno possui vez e voz na 

construção crítica do conhecimento (CARVALHO, 2015; FREITAS, 2019; SILVA et al.,  

2015). 

A importância da capacitação dos docentes se dar devido a educação online 

contemplar princípios de colaboração, troca de informações e opiniões, participação, autoria 

criativa e para isso o docente necessita está em sintonia com essa didática para não subutilizá-

la de maneira que prejudique o aprendizado (SILVA, 2012). No contexto das metodologias 

ativas de aprendizagem a tecnologia vem sendo utilizada e gerando significativas mudanças 

de aprimoramento no processo de ensino-aprendizagem (BEZERRA, 2020; JOWSEY et al., 

2020; PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 2020).  

Após a leitura na integra, foram identificadas quarto categorias de discussão: (1) 

Barreiras tecnológicas e ambientais para o ensino remoto; (2) Interações pedagógicas, 

COVID-19 e impactos psicossociais; (3) Uso de plataformas e ferramentas on-line e suas 

vantagens para o processo de ensino-aprendizagem; e (4) Estratégias para minimizar impactos 

da COVID-19 no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 1- Caracterização dos estudos incluídos na revisão sistemática integrativa.   

 

Título do 

artigo 
Autor(a) Ano Idioma Local do 

estudo 
Tipo de 

estudo 
Periódico País 

Blended 

learning via 

distance in 

pre-

registration 

nursing 

education: A 

scoping 

review 

Tanisha 

Jowsey;  

Gail 

Foster; 

Pauline 

Cooper-

loelu.;  

Stephen 

Jacobs. 

2020 Inglês Nova 

Zelândia  
Revisão de 

escopo 
Nurse 

Education in 

Practice 

Estados 

Unidos 

da 

América 

The 

Changing 

Face of 

Orthopedic 

Education: 

Kevin D. 

Plancher;  

Jaya 

Prasad S.; 

2020 Inglês Estados 

Unidos  

Artigo de 

informação 

Arthroscopy, 

Sports 

Medicine, and 

Estados 

Unidos 

da 
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Searching for 

the New 

Reality After 

COVID-19 

Stephanie 

C. 

Petterson.   

Rehabilitation América 

Impact Of 

Sars-Cov-2 

And Its 

Reverberation 

In Global 

Higher 

Education 

And Mental 

Health 

Francisco 
Jonathan 

de Oliveira 

Araújo;  

Ligia 

Samara 

Abrantes 

de Lima;  

Pedro Ivo 

Martins 

Cidade; 

Camila 

Bezerra 

Nobre;  

Modesto 

Leite 

Rolim 

Neto.   

2020 Inglês Brasil Artigo de 

informação 

Psychiatry 

Research 

Estados 

Unidos  

Distance 

learning in 

the era of 

COVID‑19 

Samantha 

L. 

Schneider;  

Martha 

Laurin 

Council.  

2020 Inglês Estados 

Unidos da 

América 

Artigo de 

informação 

Archives of 

Dermatological 

Research 

Estados 

Unidos 

da 

América  

La 

innovación 

educativa en 

los tiempos 

del 

Coronavirus. 

Sandra 

Milena 

Moreno 

Correa.  

2020 Espanhol Colômbia Artigo de 

opinião  

Salutem 

Scientia 

Spiritus 

Colômbia 

Estado da arte 

sobre o 

ensino de 

enfermagem 

e os desafios 

do uso de 

tecnologias 

remotas em 

época de 

pandemia do 

Italla 

Maria 

Pinheiro 

Bezerra.  

2020 Português Brasil Estudo de 

reflexão 

Journal of 

Human 

Growth and 

Development - 

JHGD 

Brasil 
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corona vírus 

Five tips for 

moving 

teaching 

online as 

COVID-19 

takes hold. 

Virginia 

Gewin.  

Sandra 

Milena 

Moreno 

Correa. 

2020 Inglês Estados 

Unidos da 

América 

Artigo de 

informação 
Nature Reino 

Unido 

Fonte: Autoria própria (2020).  
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1. Barreiras tecnológicas e ambientais para o ensino remoto  

 

A pandemia de COVID-19 trouxe uma nova realidade de ensino-aprendizagem e 

barreiras tecnológicas surgiram junto à necessidade de continuidade de um processo eficaz 

(ORNELL et al., 2020). O uso de ferramentas e plataformas tecnológicas, além da aplicação 

da metodologia de sala de aula invertida, geralmente utilizadas em conciliação com estudo 

presencial e sala de aula física, exigiram uma incorporação mais densa no ensino formal 

(BEZERRA, 2020; JOWSEY et al., 2020; PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 

2020).  

A literatura evidencia que a modalidade à distância e remota traz consigo algumas 

barreiras no acesso à tecnologia da informação. Essas barreiras estão sendo vivenciadas 

durante a pandemia, principalmente, por aqueles que não estavam adaptados a metodologias 

ativas, à modalidade Educação à Distância (EAD) e ensino remoto. Em cursos desenvolvidos, 

em sua totalidade EAD, o uso da tecnologia é indispensável e o maior aliado. Por este motivo, 

requer formação continuada para efetiva preparação dos docentes e alunos, além de 

adaptações curriculares e infraestrutura mínima (JOWSEY et al). 

Apesar do ensino online atualmente ser uma realidade na maioria das instituições do 

mundo, muitos alunos não têm acesso a essa modalidade, devido existirem vários desafios 

(ARAÚJO et al., 2020; FREITAS, 2019). São várias as dificuldades quanto ao uso da 

tecnologia, dentre elas, as barreiras relacionadas à infraestrutura inadequada para um uso dos 

meios eletrônicos, considerando a desigualdade social; o acesso à internet de baixa qualidade 

ou muitos usuários em uma mesma casa pode reduzir a velocidade, bem como pouca 

habilidade em utilizar os meios como computadores, tabletes e celulares (JOWSEY et al.,  

2020). 

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNAD contínua) 

investigou pela terceira vez, no quarto trimestre de 2018 (setembro a dezembro), o acesso à 

internet nos domicílios brasileiros. Comparando ao ano de 2017 (74,9%), no ano de 2018 

(79,1%) esse acesso aumentou 4,2%. A área rural mostrou um crescimento acelerado do uso 

da internet, o que reduziu a diferença com área urbana. O percentual de domicílios na área 

urbana em que a internet era utilizada passou de 80,2% (2017) para 83,8% (2018) e na área 

rural aumentou de 41,0% (2017) para 49,2% (2018) (IBGE, 2020).  

A mesma pesquisa revela que em 2018, dos 14.991 mil domicílios investigados do 

país em que não tinham acesso à internet, os principais motivos apontados, totalizando 84,4%, 

foram: ausência de interesse em utilizar internet (34,7%), o serviço de internet tinha um custo 

elevado dentro das condições de renda do domicílio (25,5%) e nenhum morador sabia usar a 

internet (24,3%).  Além disso, 7,5% apontou que não utilizava devido o acesso à rede de 

internet está indisponível na área de residência e 4,7% em razão do equipamento eletrônico de 

comunicação, como computadores, tablets e celulares, serem de alto custo. 

Em 2018, o percentual de pessoas que tiveram acesso à internet foi de 75,0% no grupo 

etário de 10 a 13 anos e 91% no grupo de 20 a 24 anos, reduzindo até atingir 38,7%, no grupo 
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de 60 anos ou mais. A pesquisa mostra que o uso da internet vem aumentando em todos os 

grupos etários, mas o uso é maior entre pessoas de 18 a 29 anos de idade e há um crescimento 

acelerado desse uso nas idades mais elevadas. De 2016 a 2018, o percentual de pessoas que 

acessaram a Internet com a finalidade de conversar por chamadas de voz ou vídeo apresentou 

tendência de crescimento, o mesmo ocorrendo no caso em que a finalidade era assistir a 

vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Em contrapartida, o percentual de pessoas que 

utilizavam a internet com o intuito de enviar e receber e-mail apresentou redução (IBGE, 

2020).  

A partir desses dados, acredita-se que diante da pandemia de COVID-19, que 

consequentemente gerou a aplicação do estudo remoto nas escolas e universidade, os dados 

quanto ao acesso aos equipamentos eletrônicos e à internet referentes a 2019 e 2020 

apresentará um decréscimo significativo.  

Deste modo, ao planejar a migração para o ensino híbrido há que se considerar a 

desigualdade social e de acesso, seja na educação pública ou privada. Advindo a esse fator, 

com a pandemia do COVID-19, muitas instituições optaram em suspender as aulas, por não 

conseguir atender a todos os estudantes por questões de acesso à internet e meios de 

comunicação e outras por acreditarem que as metodologias remotas não atenderiam ao 

modelo de formação proposto (BEZERRA, 2020). 

A distração ambiental também foi apontada na literatura como uma barreira no 

processo de estudo utilizando a tecnologia da informação, visto que o ensino à distância 

requer ainda mais atenção. Assim sendo, ruídos externos da própria casa ou da casa de outro 

membro que também participa da transmissão, latidos de cachorros, diálogo dentro de casa, 

interrupções por membros da família podem dificultar a foco do docente ou discente 

(PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 2020).  

Neste estudo, foram detectadas várias barreiras tecnológicas e ambientais que podem 

interferir no modelo híbrido e todas elas devem ser levadas em consideração para que dessa 

forma o ensino possa ser igualitário e todos possam ter acesso às diversas ferramentas 

utilizadas minimizando assim os problemas de ensino-aprendizagem. Há que se considerar 

que o atual cenário cibercultural permite uma nova proposta para o processo de ensino-

aprendizagem, porém ainda demanda capacitação de docentes, bem como o desenvolvimento 

de estudos e pesquisas além de investimento na infraestrutura técnica.  

 

2. Interação pedagógica, COVID-19 e impactos psicossociais.  

 

Os impactos, gerados à sociedade em geral, pela pandemia do COVID-19 são diversos 

e geram consequências tanto na saúde como na economia, relações humanas e educação. Na 

perspectiva da educação os danos psicossociais são relevantes e geram impactos no processo 

de ensino-aprendizagem de docentes e discentes (FREITAS, 2019; JOWSEY et al., 2020). 

Mesmo antes da pandemia, o uso de ferramentas e plataformas online já vinha sendo 

realizadas como método ativo pelas instituições (FREITAS, 2019; MEZA, 2018).  
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A interrupção educacional e/ou inserção de novos métodos de ensino-aprendizagem 

tem gerado adoecimento psicossocial em docentes e alunos, em diversos níveis de gravidade. 

A modalidade à distância sempre apresentou seus desafios para aqueles que estavam 

acostumados com a sala de aula física. Diante da pandemia os desafios quanto ao processo de 

interação em ambiente virtual não são diferentes, requer colaboração mútua, ajuste de papel 

da aprendizagem e ambientação com salas virtuais (FREITAS, 2019; JOWSEY et al., 2020).  

O ensino superior apresenta menos resistência a implementação das tecnologias e 

ensino virtuais, fato que se justifica devido os discentes serem jovens e adultos, que se 

caracterizam por terem capacidade de assumir o papel de ativadores de seus conhecimentos e 

tem mais autonomia quanto sua organização educacional. Nessa perspectiva, os docentes do 

ensino superior dentro dos pressupostos da andragogia já vem trabalhando um ensino 

utilizando métodos de ensino-aprendizagem voltados para o uso de tecnologias em educação 

(ARRUDA, 2020). 

Arruda (2020) também pontua que na educação básica existe uma resistência maior, 

visto que os alunos são de faixas etárias menores que necessitam de um contato imediato e 

direcionamento de professores. Assim, diante do isolamento social e a permanência dos 

estudantes em casa, gerou a necessidade de um adulto que possa gerenciar o processo de 

ensino-aprendizagem, o que alerta a importância dos pais sobre a educação dos filhos. 

Portanto, os pais ou adultos vão atuar nesse período de pandemia como parceira dos 

professores que estarão remotamente educando.  

A modalidade virtual de ensino gera sentimentos de insegurança, desconfiança e 

angústia para as partes envolvidas no processo. A comunicação entre os sujeitos envolvidos 

nesse processo é essencial para redução de insegurança e ansiedade, além de minimizar a 

resistência a aplicabilidade da modalidade à distância de ensino e implementação de 

estratégias e ferramentas ativas de ensino (CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019). O uso de 

métodos de interação como fóruns de discussão e vídeos conferências são estratégias de 

diálogo benéficas para interação entre os colegas e com o docente diante de uma pandemia. 

Uma comunicação eficaz entre os sujeitos envolvidos e um suporte à tecnologia adequada 

gera um maior desenvolvimento dos alunos e satisfação dos mesmos (JOWSEY et al., 2020) 

Deste modo, a pandemia gerou tanto nas instituições quanto nos docentes, discentes e 

suas famílias uma incerteza diante do desconhecido e a perda do modelo de ensino e rotinas 

que já estavam adaptados, além da atual dependência à tecnologia e qualidade da rede para 

dar continuidade à educação (FREITAS, 2019; CORREA, 2020). Assim, as mudanças nas 

rotinas acadêmicas e os diversos fatores externos à educação, como desaceleração da 

economia, preocupação com dívidas com a própria educação em casos de estudo em 

instituições privadas, conflitos familiares e pessoais, têm gerado condições de estresse, 

ansiedade, mudança de humor, sentimentos de perda, insatisfação e resistência às mudanças 

necessárias (ARAÚJO et al., 2020; ORNELL et al., 2020). 

Eventos inusitados como a pandemia de COVID-19 rompem o ensino tradicional e o 

processo de interações presencial. No âmbito do estudo virtual a educação deve avançar em 

direção a metodologias que busque interação e colaboração ativa dos alunos a respeito da 
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construção do conhecimento, promovendo a aprendizagem ativa e colaborativa entre o grupo 

(CORREA; 2020). No ambiente virtual de aprendizagem a busca pela interação se intensifica, 

pois exigem muito mais comprometimento, dedicação e tempo, para o professor e aluno. O 

docente necessita assumir um papel de facilitador permanente e sua interação com os alunos é 

essencial para alcançar uma aprendizagem significativa (CORREA; 2020; PLANCHER; 

SHANMUGAM; PETTERSON, 2020). 

O que o processo de ensino-aprendizagem é amparado e estabilizado quando as 

interações discente-docente e discente-discente ocorrem de modo eficaz durante o processo de 

formação (BEZERRA, 2020). Assim, o isolamento social tende a produzir adoecimento 

psicossocial pode gerar ainda mais impactos negativos no desenvolvimento educacional de 

alunos e no trabalho de docentes.  

Diante do exposto, o apoio institucional, familiar e de colegas de classe é 

imprescindível para o desenvolvimento das figuras envolvidas, buscando reduzir situações 

estressantes e de solidão, com o intuito de minimizar impactos sobre a saúde mental e gerar 

efeitos positivos na educação (JOWSEY et al., 2020). Sabe-se que os agravos que a pandemia 

está causando e ainda irá causar influenciam em todos os aspectos na vida do ser humano. 

Quando se volta para o processo de ensino-aprendizagem, ressaltam-se os problemas 

psíquicos, estes acarretam danos e afeta cada um de uma maneira e/ou intensidade diferente, 

fato que merece empatia de todos. 

 

3. Uso de plataformas e ferramentas on-line e suas vantagens para o processo 

de ensino-aprendizagem 

 

Diante da pandemia de COVID-19 as instituições de ensino tiveram que adotar e 

integrar em seus currículos o uso da tecnologia de informação para dar continuidade a 

educação de seus discentes durante o período de isolamento social. A implementação do 

ensino híbrido passou a ser a melhor opção para minimizar os danos na educação 

(BEZERRA, 2020). A eficácia do estudo em ambiente virtual depende do uso de ferramentas 

e plataformas on-line disponíveis atualmente nesse período de distanciamento social. Apesar 

do vários impactos que a mudança inesperada do ensino presencial para a educação à 

distância pode gerar, os benefícios para educação que as ferramentas e plataformas trazem são 

diversos (JOWSEY et al., 2020; PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 2020). 

A educação a distância permite o uso de metodologia de comunicação síncrono quanto 

assíncrona (CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019; SIEBIGER, 2019). As plataformas comuns 

citadas pela literatura foram: plataforma de suporte de armazenamento e criação de conteúdo 

visual, como Google Drive, Dropbox, Canva e GoConqr; plataformas de reuniões 

audiovisuais, como Zoom, Google Meeting, Google Voice, Skype e WebEx; e plataformas de 

aprendizagem, como Blackboard e Moodle. A maioria dessas plataformas possuem 

ferramentas interativas e/ou criam materiais educacionais, como bate-papo, mensagens, 

apresentações em slides, mapas mentais, flashcards, podcasts, fluxogramas, Webinars e quiz, 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                             Nº 9, p. 00-00, 

Dez/2020 

 

 

 

SOBRENOMES AUTORES (2020) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
oportunizando aos usuários uma participação ampla e ativa no processo de ensino-

aprendizagem (JOWSEY et al., 2020; PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 2020).  

As plataformas e ferramentas online permitem aos seus usuários comunicação com os 

demais sujeitos envolvidos e acesso rápido a materiais educacionais, além de ter acesso a 

feedback e comentários que auxiliam no desenvolvimento dos estudos (CHEMIN; ROSA; 

ROSA, 2019; SCHNEIDER; COUNCIL, 2020). No ambiente virtual o discente tem maior 

flexibilização no seu horário, apresentando maior domínio, autonomia e gestão sobre sua 

organização dos estudos e aprendizagem na rotina de isolamento. Para muitos esse 

gerenciamento e o uso das plataformas e ferramentas podem ser um desafio diante da 

adaptação ao ensino à distância, podendo gerar insegurança e frustações.  

Portanto, o docente e/ou tutor tem o papel de orientar quanto ao uso das plataformas e 

ferramentas para se encaixar da melhor forma possível no cotidiano de seus alunos, dentro de 

suas realidades, alcançando assim a eficácia do processo de educação (CORREA, 2020). 

Além disso, o uso das plataformas e ferramentas possibilitam um estudo motivador, reflexivo, 

dinâmico, dialógico e colaborativo (FREITAS, 2019).  

A diversidade possível na utilização de diferentes plataformas e ferramentas 

proporciona aos docentes e discentes uma formação profissional e acadêmica complementar 

em tecnologias de informação de acordo com as áreas de conhecimento dos cursos de 

formação (BEZERRA, 2020; CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019). O uso de ferramentas e 

plataformas on-line, quando bem utilizadas, trazem vários benefícios para o processo de 

ensino-aprendizagem, possui uma flexibilidade maior para os discentes, visto que, eles fazem 

o seu próprio horário, estudam no local e momento que têm disponíveis, fora os custos, os 

cursos se tornam mais acessíveis do que os presenciais. 

 

 

4. Estratégias para minimizar impactos da COVID-19 no processo de ensino-

aprendizagem 

 

Além dos desafios enfrentados por docentes e discentes em decorrência da pandemia e 

a necessidade do distanciamento social para redução da transmissão da doença, os achados 

sinalizam múltiplas estratégias que podem minimizar esses impactos sobre a educação e 

auxiliar no desenvolvimento eficaz do processo de ensino-aprendizagem à distância.  

A estratégia mais apontada foi o maior incentivo ao envolvimento das atividades 

através do feedback aos discentes utilizando plataformas e ferramentas. A busca de 

engajamento dos alunos em todo o processo estimula a autonomia e segurança para escolhas 

(CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019; FREITAS, 2019; SIEBIGER, 2019). Assim, os discentes 

podem se sentir apoiados, motivados e sentir que o foco é resultado positivo de seu 

aprendizado (GEWIN, 2020; JOWSEY et al., 2020; CORREA, 2020).  

A metodologia utilizada para aulas virtuais é outra estratégia precisa ser analisada com 

cuidado, observando o público alvo e tecnologias disponíveis. Os docentes devem aproveitar 

as tecnologias presentes atualmente, explorar esses recursos e analisar seus impactos na 
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educação de seus alunos (CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019; SIEBIGER, 2019). Integrar 

tecnologias e metodologias é uma forma de avaliar como os alunos aprendem melhor, 

podendo concentrar nas que apresentam melhores resultados no desenvolvimento estudantil 

(FREITAS, 2019; SIEBIGER, 2019).  

Os educandos devem usar mais de uma plataforma e ferramenta on-line em suas aulas 

ao longo da modalidade à distância, confiar em apenas uma plataforma e método de estudo 

pode gerar desmotivação e problemas de sobrecarga na ferramenta escolhida impossibilitando 

a abordagem do conteúdo e do conhecimento de forma eficaz (GEWIN, 2020; JOWSEY et 

al., 2020; PLANCHER; SHANMUGAM; PETTERSON, 2020).  

A interação e comunicação são estratégias que precisam ser atendidas. Todas as 

formas de comunicação valorizam a linguagem verbal e não verbal, e a interpretação dessas 

linguagens pelo docente é importante para avaliar o nível de motivação, disposição e conexão 

dos alunos com o conteúdo, com o próprio professor, com colegas, e com as plataformas e 

ferramentas (GEWIN, 2020; CORREA, 2020). Assim, esse binômio deve buscar compartilhar 

experiências, dialogar através de encontros síncronos, utilizar bate-papo, fórum de discussão e 

criar grupos de estudos online para desenvolver uma relação socioemocional e cognitivo entre 

todos os membros do processo de ensino-aprendizagem (RIBEIRO; CARVALHO; SANTOS, 

2018).  

Identificar e dar suporte a alunos com maiores dificuldades é outra estratégia relevante 

citada pela literatura explorada. Esses alunos são identificados a partir das outras estratégias já 

mencionadas e análise do progresso de cada aluno (CHEMIN; ROSA; ROSA, 2019). Diante 

das dificuldades de transição e adaptação desses estudantes, novos modelos de ensino devem 

ser avaliados e aplicados, a fim de desenvolver novas habilidades, com cautela, possibilitando 

um ensino de excelência para todos (BEZERRA, 2020; GEWIN, 2020). 

O processo de ensino híbrido, assim como todos os outros processos têm suas 

vantagens e desvantagens, no entanto, cabe ao docente e o aluno tentar se adaptar a essa nova 

realidade para que possa ser minimizado os malefícios desse momento. Ademais, alerta-se 

sobre a importância das instituições em explorar as alternativas de transmissão de 

conhecimento virtual inovadoras, capacitar o educando e o educador, assim como reorganizar 

a estrutura curricular, buscando manter a qualidade do ensino, transformação e 

empoderamento dos alunos em seu próprio processo de ensino-aprendizagem (BEZERRA, 

2020).  

Destaca-se assim, a importância do diálogo, o apoio e compreensão de ambos, 

acrescido ao comprometimento em fazer o que é demandando, dando continuidade, mesmo 

que de forma diferenciada ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Os desafios vão desde as barreiras tecnológicas ao adoecimento psicossocial e na 

dificuldade de comunicação. As estratégias para minimizar os impactos são diversas que 
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visam interação, desenvolvimento educacional eficaz e integração de metodologias, 

ferramentas e plataformas, com um objetivo em comum de preservação da qualidade do 

processo.  

Ademais, ficou perceptível através desse estudo, que sistema educacional precisa está 

cada dia mais preparado para situações inesperadas e emergentes. Por mais que a educação 

híbrida seja um método conhecido e aplicado por muitas instituições e docentes, precisa ser 

fortalecida e evoluir tanto no ensino como na aprendizagem. Portanto, a pandemia de 

COVID-19 evidenciou a necessidade de explorar ainda mais as tecnologias e o ensino virtual, 

e que o ensino híbrido deve ser reconhecido não somente como uma opção paliativa em casos 

emergências, mas como um novo método de ampliação do processo de ensino-aprendizagem 

que fortalece e qualifica a educação.  
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