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INTRODUÇÃO

A mudança radical que a pandemia impôs repercutiu-se numa nova realidade educativa, na vida académica de milhares
de alunos do Ensino Superior em Portugal. Supõe-se ainda que existam repercussões socioeducativas que poderão
emergir longitudinalmente, uma vez que a pandemia ainda prevalece. Dado o marco determinante a nível mundial, que
se afigurou na maior crise de saúde pública do atual século e as profundas transformações que a pandemia impôs na vida
académica dos alunos, justifica-se deste modo a pertinência do presente estudo.

PROBLEMA

O problema abordado foi: Qual a perceção dos estudantes do ensino superior português relativamente à experiência de
ensino à distância vivida durante o período de confinamento devido à pandemia COVID 19?

This work is funded by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology, I.P., within the scope of the project Refª UIDB/05507/2020. Furthermore, we would like 
to thank the Centre for Studies in Education and Innovation (CI&DEI), the Health Sciences Research Unit: Nursing (UICISA: E), hosted by the Coimbra Nursing School (ESEnfC), the Centre 
of Studies in Geography and Spatial Planning (CEGOT), the Faculty of Arts & Humanities, University of Coimbra, and the Polytechnic of Viseu for their support.

Analisar a perceção dos estudantes do ensino superior relativamente à sua experiência durante o período de
confinamento em Portugal.

OBJETIVO 

METODOLOGIA

Investigação de carácter exploratório, com recurso ao questionário que incluiu uma pergunta de resposta aberta “Indique
três expressões que caracterizem a tua experiência de ensino à distância”, para recolha de dados qualitativos, submetida à
análise de conteúdo com recurso ao software NVIVO 12. A recolha de dados ocorreu no final do ano letivo de
2020/2021.

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

75,40%

24,60%

Sexo A

Feminino Masculino

A amostra foi constituída por 439 estudantes do ensino superior de diferentes unidades orgânicas do Instituto Politécnico
em Viseu (Portugal). Todos os alunos frequentavam um curso conducente ao grau de licenciatura ou mestrado, durante o
período de confinamento derivado da pandemia COVID-19. A maioria dos estudantes inquiridos eram do sexo feminino
(75,40%), sendo que a maioria apresentava idades compreendidas entre os 19 e os 21 anos (67,8%). Relativamente ao
grau académico que frequentavam, a licenciatura era o grau prevalecente (88,5%).

Os resultados preliminares da análise de conteúdo permitiram encontrar 13 categorias, que depois da análise feita por 3 
juízes independentes foi reduzida para 6 categorias principais e 7 subcategorias:
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Figura 1. Caracterização da amostra, (A)
Sexo, (B) Idade, (C) Grau Académico
Frequentado, (D) Estado Civil, (E) Estatuto
do Aluno

ANÁLISE CATEGORIAL

CATEGORIAS E 
SUBCATEGORIAS

PRINCIPAIS EXPRESSÕES

Motivação e 
interesse

desmotivante, aborrecido, desinteresse, sem vontade, preguiça, falta de dedicação, pouco estimulante, tédio, não 
estimulante, monotonia, empenho, vontade, motivador, interessante, entusiasmo, desafio

Resiliência resiliência, persistência, luta, esforço, coragem, adaptação, reticente, superação

Relação com o 
self

ajudou a perceber quem eu sou, amadurecimento, autoconhecimento, autossuperação, desenvolvimento pessoal, espírito 
reflexivo

Estados 
emocionais

stress, pressão, medo, nervosismo, ansiedade, tristeza, depressão, desamparo, insatisfação, desespero, preocupação, 
insegurança, calmo, paciência, preocupada, instabilidade, angústia, relaxado, descansado, tranquilo, agitação, frustração, 
desânimo, assustador, infeliz, timidez, má saúde mental, feliz, orgulho, irritabilidade, envergonhada, receio, confusão, 
curiosa, empolgada, exaustão, dececionado, raiva

Inovação
futuro, diferente, novo, inovador, novidade, mudança, aventura,  experiência nova, nova realidade, novos caminhos, 
futurista,  diferente, oportunidade, imprevisto, reinventar, evolução, dinâmico, adaptabilidade

Recursos e 
tecnologia

internet, computador, online, recurso, acesso, informática, conexão instável, ficamos dependentes de uma boa internet, 
rápido, tecnologia, dependência, “internet que vai abaixo quando é mais precisa”, problemas com a internet, interativo, 
lento, falhas de comunicação, poucos recursos de informação

Socialização
isolamento, falta de comunicação, solitário, impessoal, distante, falta de contacto com colegas e professores, agrava o 
isolamento, silencioso, menos interação, “dificuldade em relacionar-me com as pessoas”, ausência, afastado, “falta de 
afeto”, “falta de humanismo”, laços entre estudantes tendem a dissipar-se

Gestão do tempo 
e do trabalho

cómodo, facilidade, comodidade, flexibilidade, ganho de tempo, facilitador, prático, tempo, facilidade em termos de 
transporte, ou seja, não tenho de me deslocar as instalações da escola, economizar tempo, falta de limite entre a vida 
pessoal/trabalho, conforto, liberdade, autonomia, conveniente, descomplicar o complicado, falta de liberdade, melhor 
organização do tempo

Economia e 
poupança

Poupei algum dinheiro, económico, economia, poupança, não deslocamento, menos gastos económicos, menos 
dispendiosa, dispendioso (pagamos propinas, casas, despesas e ainda fazemos mais despesas nas habitações permanentes, 
torna-se desumano, pagámos em dobro ou em triplo para podermos aprender mais e evoluir)

Volume de 
trabalho

muito trabalho, sobrecarga, muito mais trabalho, cargas  horárias acrescidas, exaustiva, falta de tempo para concretização 
de trabalhos, elevada carga de trabalhos, pressão, muito trabalho.

Vivências 
pedagógicas

complicado, complexo, difícil, exigente, seguro, útil, facilidade nos apontamentos,  ainda tenho muito que aprender, 
assídua, dinâmica, mesmo que uma pessoa queira estar com atenção uma pessoa distrai-se muito facilmente por estarmos 
fora das aulas presenciais, estável, sossego, seguro, teórica, repetitiva, fiável, precaução, insegurança, alternativas, é 
cansativo passar muito tempo a olhar para ecrãs, nível de atenção reduzido, limitada, a facilidade de perder a atenção em 
frente ao computador ou dispositivo eletrônico é tão grande que é impossível alguém ficar 2 horas de aulas atento 
seguidas, uma boa experiência, superou os meus objetivos e as minhas expectativas, recetiva

Performance da 
escola e 
professores

alguns professores fizeram de tudo para que este ensino se tornasse mais acessível, fácil acesso às respostas dos testes, 
desorganizada por parte da escola e incoerente, falta de acompanhamento, não obtenção de respostas a dúvidas em tempo 
útil, melhoramento do acompanhamento da aula, exigência a mais ou a menos, o professor não comprova se os alunos 
estão sempre a acompanhar a matéria, não há tanto feedback no processo ensino-aprendizagem entre professor e alunos, 
mais dificuldade por parte do professor, na explicação de algumas atividades mais práticas, senti que a aprendizagem teve 
lacunas no aspeto que a qualidade do ensino é inferior acabando quase sempre por surgir mais dúvidas,  mais exigência de 
concentração, pouca interação com os professores, inexperiente, pouco acompanhamento, dependente da intervenção do 
professor e da vontade do aluno

Resultados 
académicos

Insucesso, improdutivo, rentável, eficaz, pouca aprendizagem, produtivo, prejuízo, razoável, produtivo, piores resultados, 
eficiência, foco, enriquecedora, falhas, concentrei-me mais, percebi melhor a matéria, tive melhores notas, difícil 
compreensão da matéria, aprende-se na mesma, zero aprendizagem, abandono

RESULTADOS

Figura 2. Esquema das categorias
emergentes da análise de conteúdo

CONCLUSÕES

Os dados obtidos indicam, maioritariamente, uma perceção negativa face à experiência vivida, evidenciada pelos
diferentes indicadores presentes nas categorias encontradas, principalmente nas categorias, Motivação e Interesse,
Estados Emocionais, Volume de Trabalho, Socialização e Resultados Académicos.

DISCUSSÃO

• Na categoria Motivação e Interesse os estudantes indicam, maioritariamente, como o ensino à distância lhes causou
desinteresse, desmotivação e cansaço, assim como exposto na nuvem de palavras apresentada na Figura 2, onde
estas expressões se afiguram com bastante representatividade.

• Nas subcategorias, Resiliência e Relação com o self as expressões são na maioria positivas. Os alunos indicam
desenvolvimento pessoal, persistência, coragem, superação e autoconhecimento.

• Quanto à categoria Estados Emocionais verifica-se que os alunos indicam uma tendência depressiva, desânimo e
stress. Alguns alunos apontam mesmo “má saúdemental”.

• Na categoria Socialização os estudantes designam a falta de interação com alunos e professores, a solidão e o
isolamento, o que poderá se relacionar com os dados indicados nas categorias Motivação e Interesse e Estados
Emocionais.

• Na categoria Inovação os alunos indicam, de uma forma geral, expressões com conotação positiva/neutra apontando
a novidade, futuro, dinâmica, aventura, experiência nova; no entanto verificou-se a necessidade da criação da
subcategoria Recursos e Tecnologia, onde os alunos apontavam maioritariamente problemas relacionados com as
tecnologias utilizadas (ex. falhas de internet, problemas comunicacionais, problemas da câmara).

• Na categoria Gestão de Tempo e Trabalho, os alunos mencionaram a flexibilidade, autonomia e uma melhor
organização do tempo sendo estas expressões de cariz positivo. Na análise dos dados intensificou-se que os alunos
em muito mencionavam o facto de ser mais económico por não se terem de deslocar para as aulas, mas outros perda
no sentido da continuidade do pagamento de propinas e casa, justificando-se a criação da subcategoria Economia e
Poupança. Quanto à subcategoria Volume de Trabalho, as expressões são maioritariamente negativas, indicando um
excesso de trabalho, pressão e sobrecarga, sendo uma categorias com maior expressividade no global.

• A categoria Vivências Pedagógicas afigura-se como a maior e mais heterógena, sendo que os alunos aqui expressam,
por um lado, as dificuldades sentidas em manter a atenção e foco, mas por outro lado entendem a necessidade e a
segurança da modalidade de ensino à distância. Esta categoria inclui duas subcategorias. A primeira, Performance da
Escola e Professores, detêm resultados mistos. Por um lado os alunos reconhecem o esforço dos professores, por
outro, apontam negativamente a falta de feedback, desorganização e incoerência. A segunda subcategoria remete
para os resultados académicos que na sua maioria inclui resultados de conotação negativo (ex. insucesso, prejuízo,
piores resultados), mas também resultados de conotação positiva tais como: percebi melhor a matéria concentrei-me
mais.

NUVEM DE PALAVRAS

Figura 2. Nuvem de 
palavras. As palavras 
com maior destaque 
apresentam maior 
repetição nos dados

Tabela 1. Categorias e subcategorias emergentes da análise e principais expressões relacionadas

LIMITAÇÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Estes dados trazem implicações a nível institucional e académico para eventuais situações de crise, tendo sido
identificada a necessidade da criação de metodologias de ensino-aprendizagem diferentes e dinâmicas que estimulem os
estudantes durante grandes períodos de isolamento. Para além disso, sugere-se um maior investimento e suporte na
componente emocional tanto em futuras novas crises, mas principalmente no rescaldo da atual situação pandémica, uma
vez que o período vivido poderá ter tipo impactos na saúde mental dos alunos com efeitos mais ou menos duradouros.

Devido à subjetividade que a análise qualitativa pressupõe, sugere-se que o presente estudo seja validado através de uma
metodologia quantitativa, para corroborar, ou não, os presentes resultados.


