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Este texto foi construído a partir do Trabalho de Conclusão de Curso que discutiu 
o tema da formação profissional, especialmente a experiência das/os estudantes 
do Curso de Serviço Social da Universidade Regional de Blumenau – FURB, 

da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e da Universidade do Planalto 
Catarinense - UNIPLAC com as aulas mediadas por tecnologia no contexto da pandemia 
da covid-19. 

Com o avanço rápido da covid-19 por todo o território brasileiro no ano de 2020, as 
medidas protetivas e de contenção orientadas pelo governo federal ficaram cada vez 
mais sérias, como por exemplo, a quarentena. 

Em Santa Catarina as instituições de ensino superior aderiram à quarentena no primeiro 
semestre de 2020, voltando suas atividades presenciais em diferentes momentos, após 
meses em isolamento social. As universidades que atuam de forma presencial, durante 
a quarentena mantiveram em sua maioria aulas mediadas por tecnologia em seus mais 
diversos cursos, incluindo o de Serviço Social. Assim, a maior parte das/os estudantes 
deram seguimento a seus estudos via internet, em forma de aulas online ou em alguns 
casos videoaulas gravadas e disponibilizados junto a materiais necessários para estudo. 
O gráfico abaixo traz o resultado da pesquisa referente a principal plataforma utilizada 
pelas/os estudantes para mediação das aulas online. 

Gráfico 1 - Plataformas em que eram realizadas as aulas online

Fonte: Elaborado pela autora (2022)
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De acordo com os resultados, a principal plataforma utilizada foi o Teams, com 20 
estudantes dos 37 que responderam à pesquisa, em seguida o Meet com 9 estudantes, 
com 4 estudantes o BigBlueButton - Moodle, Classroom com 3 estudantes e por fim o 
Zoom com apenas 1. Observa-se que os resultados apontam para uma diversidade de 
plataformas utilizadas pelas IES FURB, UFSC e UNIPLAC. 

Sem treinamento ou preparo nenhum, muitos docentes e estudantes foram obrigados 
a aprender na prática como adequar as aulas antes planejadas para todo o contexto 
presencial, agora de forma remota. 

O que vem ocorrendo, atualmente, é um arranjo na metodologia de ensino na 
tentativa de transpor o ensino presencial para o remoto, marcado por um processo 
caótico que não possibilitou nenhuma preparação docente, discente e técnico-
administrativa e, sequer, viabilizou políticas públicas para dar condições (1) de 
acesso às pessoas que estão à margem do contato com internet e computadores; 
(2) de sobrevivência para discentes que dependem diretamente da assistência 
estudantil; (3) de criar estratégias factíveis à formação requerida por cada área; 
dentre outros. (FERNANDES; GOIN e ROCHA. 2020. p.94) 

Assim, o ensino teve que se adequar em um curto espaço de tempo, os docentes, 
muitas vezes tendo que reformular toda a grade de atividades previstas até o momento, 
quanto para as/os estudantes que tiveram sua interação reduzida a quase zero durante 
as aulas mediadas por tecnologia. 

Podemos então observar no contexto das aulas mediadas por tecnologias novos³  
problemas vivenciados pelas/os estudantes, como dificuldade na conexão da internet, 
queda de energia, má funcionamento das próprias plataformas de mediação de aula 
online, entre outros impasses, que podemos caracterizar como novos problemas no 
ensino superior, visto que apesar de estarem presentes antes no cotidiano das/os 
estudantes, esses problemas nunca foram tão prejudiciais à formação profissional como 
foi durante as aulas mediadas por tecnologia no contexto da pandemia da covid-19. 

Nesse contexto, outro problema evidenciado pelas/os estudantes é a distinção da 
vida privada e vida estudantil, onde esses dois pontos antes facilmente diferenciáveis 
passam a se fundir a partir do momento em que as atividades curriculares primeiramente 
realizadas na instituição de ensino, local construído especialmente para esse fim, passam 
a ser realizadas dentro de casa, na maior parte das vezes, sendo um local inicialmente 
privado do estudante.

Essa ideia de espaço público e privado traz à tona não só a atribuição de um espaço de 
descanso que se torna um espaço de trabalho ou estudo, podendo gerar consequências 
negativas a identidade do estudante ou professor, a utilização da casa agora como meio 
de estudo ou trabalho coloca uma exposição antes nunca tida no ensino presencial. 
Câmeras e microfones ligados podem captar aquilo que ocorre em toda a volta. Uma 
conversa despretensiosa com o microfone acidentalmente ligado com outro integrante 
da residência, visto que a partir do momento que as aulas passam a ser tidas em casa, 
coloca-se a possibilidade de que na residência das/os estudantes ou professoras/es pode-
se habitar outras pessoas, coloca em risco a exposição desnecessária tanto do estudante 
como do outro indivíduo. Isso também pode ser evidenciado quando a câmera é ligada 
possibilitando aos outros que compartilham aquela sala virtual, o ambiente privado da 
moradia do estudante ou do docente. 

Seguindo com a perspectiva de que as/os estudantes de Serviço Social de Santa 
Catarina tiveram dificuldades durante as aulas mediadas por tecnologia no contexto da 

³ Caracteriza-se como novos problemas em vista que os “antigos” problemas, ou aqueles que vem 
se contextualizando a anos na educação ainda não foram superados, que durante as aulas mediadas 
por tecnologia muitos destes ainda estão presentes e outros retornarão junto as aulas presenciais.
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pandemia da covid-19, foi então perguntado durante o questionário quais as dificuldades 
os estudantes vivenciaram durante as aulas online, a pergunta trazia algumas alternativas, 
mas deixava também em aberto para caso o estudante percebesse alguma dificuldade não 
listada, observa-se que na pergunta poderia assinalar mais de uma resposta. Observamos 
então o gráfico abaixo: 

Gráfico 2 - Dificuldades vivenciadas durante as aulas  

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Assim, obtivemos como respostas às principais dificuldades vivenciadas, com maior 
número de escolha, 28 estudantes trouxeram a dificuldade de concentração nas aulas. 
Em seguida 26 estudantes vivenciaram distrações, e 25 interrupções durante aula, 19 
sinalizaram internet ruim/ baixa qualidade e 23 as dificuldades em absorver as matérias 
lecionadas. Importante destacar também que 22 estudantes tiveram a necessidade de 
fazer outras atividades durante as aulas como cuidar da casa, cozinhar, mandar ou 
responder mensagens/e-mails, entre outros. Já, 12 estudantes apresentaram dificuldades 
com as plataformas online, 12 dificuldades com os equipamentos utilizados, e por fim 
6 estudantes assistiam as aulas em locais inadequados, como ônibus, trabalho, locais 
públicos, entre outros. 

Essas dificuldades observadas ao longo desse estudo, possibilita refletir como os 
estudantes se relacionam com a formação profissional em Serviço Social, em vista 
que qualquer interferência, como as observadas, pode prejudicar o entendimento da 
profissão e do saber profissional como um todo, modificando assim as futuras ações 
profissionais, como por exemplo, não garantindo um atendimento a partir dos princípios 
da profissão aos usuários. 

Retifica-se também o posicionamento da ABEPSS, e dos outros órgãos como da 
Executiva Nacional do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho com 
Qualidade em Serviço Social, referente às aulas mediadas por tecnologia no contexto 
emergencial. É necessário cooperar para saúde e segurança da população, aderindo às 
medidas protetivas e defendendo a saúde pública de qualidade, entretanto é necessário 
também se atentar a tentativa de mercantilização do ensino no país, defendendo a 
formação crítica e o projeto ético-político do Serviço Social.
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