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RESUMO 

Objetivo – O objetivo dessa pesquisa foi identificar quais as principais mudanças, 

desafios, vantagens e desvantagens das transformações acarretadas pela pandemia do 

COVID-19 em relação às diferentes modalidades de cursos, presencial (com aulas 

remotas pela pandemia) e live, de MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde, 

da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Metodologia – Esta pesquisa é de natureza qualitativa, configurada como estudo de caso 

único. Foi selecionado o Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE), da Fundação 

Getulio Vargas (FGV). Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas por webconferência, com 4 coordenadores, 9 professores e 6 

alunos dos cursos de MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde. Estas 19 

entrevistas foram gravadas com a devida autorização dos participantes e transcritas para, 

posteriormente, serem submetidas à Análise de Conteúdo. 

Resultados – A maioria dos professores considera o ensino a distância melhor do que o 

presencial, principalmente, por causa da flexibilidade, que possibilita lecionarem suas 

aulas de qualquer lugar e, em relação ao aluno, a vantagem de assistir às aulas gravadas. 

Mas, os professores também reconhecem que alguns aspectos do ensino presencial 

facilitam o aprendizado como, por exemplo, melhor identificação das necessidades dos 

alunos e maior interação em sala de aula. Os professores julgaram que a interação dos 

alunos nas aulas online foi pior comparada às aulas presenciais, pois, segundo eles, os 

alunos participam menos. A percepção dos professores é de que os alunos se dedicam 

menos às aulas online, porque, segundo eles, a maioria da turma está com a câmera 

desligada e não participa efetivamente. Além disso, os professores tiveram de adaptar as 

suas aulas para o ensino remoto e não se identificou diferença na atuação dos professores 

entre as aulas ministradas nos cursos live e aulas remotas dos cursos presenciais por conta 

da pandemia do COVID-19. Ao serem questionados sobre as tendências de ensino para a 

educação executiva, a maioria dos professores, coordenadores e alunos acredita que 

haverá grande oportunidade para os cursos online, live e blended em virtude da 

flexibilidade e do alcance geográfico, principalmente, e no caso do blended, de o aluno 

ter a oportunidade da presencialidade, pois, apesar de o ensino a distância proporcionar 

diversas vantagens, os alunos e os professores sentem falta do networking que, segundo 

eles, é maior nas aulas presenciais. Principalmente, por conta dos momentos de intervalo 

das aulas. Por fim, surgiram dúvidas quanto à efetividade do networking no ambiente 



  

 

 
 

online, pois, segundo os alunos, acontece apenas quando os professores realizam 

trabalhos em grupo e dividem as turmas em grupos, no momento das aulas online. 

Limitações –  Um aspecto limitador foi a possível influência que a autora do trabalho 

pode ter causado na fala dos coordenadores e dos professores por ser funcionária da 

instituição. A questão do tempo também precisa ser levada em consideração assim como 

o momento da pandemia, pois, apesar de o contato ter sido facilitado pelos coordenadores 

para entrevistas com alunos, muitos não puderam participar. 

Contribuições práticas – A pesquisa contribui como uma sinalização ao mercado e 

instituições de ensino para a necessidade de reflexão sobre a transformação digital no 

ensino e sobre o ensino a distância e híbrido para cursos executivos na área de Saúde. 

Contribuições sociais – A pesquisa contribui para o aperfeiçoamento das instituições de 

ensino em relação as suas modalidades assim como para a formação continuada de 

docentes para o uso das tecnologias. 

Originalidade – Este é um estudo na área de educação executiva em cursos de Saúde, 

realizado no período da pandemia do COVID-19. 

 

Palavras-chave: COVID-19; educação executiva; modalidades de ensino; aulas online 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

ABSTRACT 

Purpose – The objective of this research was to identify the main changes, challenges, 

advantages and disadvantages of the transformations brought about by the COVID-19 

pandemic in relation to the different types of courses, on-site (with remote classes due to 

the pandemic) and live, Executive MBA in Administration: Health Management, 

Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Design/Methodology – This research is qualitative in nature, configured as a single case 

study. The Educational Development Institute (IDE) of the Getulio Vargas Foundation 

(FGV) was selected. Data were collected through semi-structured interviews conducted 

via web conference, with 4 coordinators, 9 professors and 6 students from the Executive 

MBA courses in Administration: Health Management. These 19 interviews were recorded 

with the proper authorization of the participants and transcribed for later, be submitted to 

Content Analysis. 

Findings – Most teachers consider distance learning better than face-to-face learning, 

mainly because of the flexibility, which allows them to teach their classes from anywhere 

and, in relation to the student, the advantage of watching recorded classes. But teachers 

also recognize that some aspects of face-to-face teaching facilitate learning, such as better 

identification of student needs and greater classroom interaction. Teachers judged that 

student interaction in online classes was worse compared to face-to-face classes, as, 

according to them, students participate less. The teachers' perception is that students 

dedicate less time to online classes, because, according to them, most of the class has the 

camera turned off and does not participate effectively. In addition, teachers had to adapt 

their classes for remote teaching and no difference was identified in the performance of 

teachers between classes taught in live courses and remote classes in face-to-face courses 

due to the COVID-19 pandemic. When asked about teaching trends for executive 

education, most professors, coordinators and students believe that there will be great 

opportunity for online, live and blended courses due to flexibility and geographic reach, 

especially in the case of blended , for the student to have the opportunity to be face-to-

face, because, although distance learning offers several advantages, students and teachers 

miss networking, which, according to them, is greater in face-to-face classes. Mainly 

because of the breaks between classes. Finally, doubts arose about the effectiveness of 

networking in the online environment, since, according to the students, it only happens 

when teachers carry out group work and divide classes into groups, at the time of online 

classes. 



  

 

 
 

Research limitations – A limiting aspect was the possible influence that the author of 

the work may have caused in the speech of the coordinators and teachers for being an 

employee of the institution. The issue of time also needs to be taken into account, as well 

as the moment of the pandemic, because, despite the contact facilitated by the 

coordinators with the students for interviews, many were unable to participate. 

Practical implications – The research contributes as a signal to the market and 

educational institutions for the need to reflect on the digital transformation in teaching 

and on distance and hybrid teaching for executive courses in the area of Health. 

Social implications – The research contributes to the improvement of educational 

institutions in relation to their modalities as well as to the continued training of teachers 

in the use of technologies. 

Originality – This is a study in the area of executive education in Health courses, carried 

out during the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: COVID-19; executive education; teaching modalities; online class 

Category: Master’s thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

Pode-se dizer que o setor de Educação por muito tempo encontrou-se estagnado 

no que tange à utilização de tecnologias e desconectado das necessidades da sociedade e 

da realidade da economia global e do próprio mundo do trabalho (Oliveira e Souza, 2020). 

Os sistemas educacionais avançavam, mas, em descompasso quando comparado a alguns 

outros setores sobre a perspectiva da transformação digital, pois, ainda estavam pautados 

em um sistema educacional tradicional em que se privilegia a presencialidade e os 

materiais físicos ao invés dos digitais, por exemplo. Diferentemente de alguns outros 

setores como as instituições financeiras, o setor de alimentício, de vendas e alguns 

serviços hospitalares em que já são impactados por meios digitais (Gobira, 2020). 

Diante da pandemia do COVID-19, grande parte dos segmentos de negócios 

depararam-se com uma situação atípica, emergencial e sensível em todos os sentidos. No 

Brasil, assim como em outros países, o isolamento social ocasionou mudanças abruptas 

no mercado de trabalho como, por exemplo, impactos para mais de 37 milhões de pessoas 

que vivem na informalidade (Costa, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021), o mercado de trabalho brasileiro ainda sofre com esses impactos 

da pandemia, registrando um recorde histórico de 14,4 milhões de desempregados, no 

período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. 

O Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do 

Distrito Federal (SINPROEP-DF) informou que, aproximadamente, 1,3 mil professores 

já foram demitidos no Distrito Federal. Em São Paulo, de acordo com o levantamento 

do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro), mais de 1.600 profissionais foram 

desligados do trabalho, desde o início de abril de 2020. 

Nesse contexto, a educação foi bastante impactada e as instituições de ensino 

tiveram de se reinventar em tempo recorde para não prejudicar o ano letivo dos 

estudantes. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO, 2020), em abril de 2020, logo após início da pandemia, 157 

instituições de ensino do mundo todo fecharam e interromperam as suas atividades 

presenciais, o que acabou contribuindo para a aceleração digital no setor de educação 

(Oliveira e Souza, 2020).  

Com isso, o uso de tecnologias educacionais não passa a ser obrigatório apenas 

para professores e alunos, como também para as equipes administrativas e de suporte. A 

implantação de uma estrutura tecnológica, o desenvolvimento de habilidades digitais e o 
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desafio enfrentado por muitos professores que tiveram de mergulhar em novas formas de 

ensinar, lançando mão de práticas inovadoras e lado a lado com a tecnologia, também 

foram e continuam sendo dificuldades e desafios a serem superados, incumbidos no 

processo de transformação digital por qual todos os atores da educação passaram de forma 

tão abrupta, nesse período. Esse está sendo um momento para se repensar os modelos de 

ensino e, consequentemente, o processo educacional como um todo. 

Na área de educação executiva, o Instituto de Desenvolvimento Educacional 

(IDE), da Fundação Getulio Vargas (FGV), possui um vasto portfólio de cursos e, dentre 

eles, há cursos na área de Saúde, cujos profissionais dessa área foram bastante impactados 

pela pandemia do COVID-19, principalmente, aqueles que estavam e ainda estão na linha 

de frente. Há relatos de alunos que tiveram de reorganizar suas rotinas em virtude da 

pandemia e, pelas circunstâncias, precisaram trancar o curso para que pudessem se 

dedicar ainda mais ao trabalho.  

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fiocruz, os profissionais da área de 

Saúde estão esgotados e essa exaustão não se dá, somente, pelo número elevado de casos 

e mortes de pacientes, colegas de profissão e familiares, mas, pelas alterações que a 

pandemia provocou tanto na vida pessoal quanto na vida profissional (Leonel, 2021). 

Uma pesquisa realizada pela Fiocruz sobre as Condições de Trabalho dos Profissionais 

de Saúde no Contexto da Covid-19 pode verificar que o excesso de trabalho dos 

profissionais de saúde, com jornadas de mais de 40 horas semanais, alterou 

significativamente a vida desses trabalhadores, ao longo dessa crise mundial de saúde 

(Leonel, 2021). 

Trazendo a discussão para o contexto que envolve a educação, essa transformação 

envolve repensar e revisitar os processos de ensino-aprendizagem, além de dar 

oportunidade para explorar modelos de cursos a distância, que eram bastante 

desvalorizados pelo mercado quando comparados ao presencial, por serem considerados 

inferiores, e o ensino híbrido, que tem sido visto como a tendência para a vida escolar no 

mundo pós-pandemia (Souza, 2020), pois combina atividades presenciais com atividades 

online. 

Essa tendência do ensino híbrido (ou blended learning) faz parte de um cenário 

mundial. Segundo um estudo feito pela Educa Insights (2020), a projeção é que em 2023 

os cursos híbridos representem 21% da oferta em instituições particulares de ensino, 

como representado no gráfico abaixo. Ainda verifica-se uma redução nas matrículas dos 

cursos presenciais, a partir de 2017, e um aumento nas matrículas dos cursos online. Em 
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2019, os cursos online já representavam 29% das matrículas, nas instituições de ensino 

privadas. 

 

Gráfico 1: Total de matrículas em instituições particulares no Brasil e projeção de 

oferta de cursos presenciais, online e híbrido. Fonte: GRUPO A, 2020. 

 

Em um cenário de aulas a distância, após a pandemia do COVID-19, há uma 

tendência de que a adoção do ensino híbrido será maior pela IES (Oliveira et al., 2021). 

Essas mudanças disruptivas nas instituições de ensino, nos modelos e sistemas 

educacionais, na formação de professores e na capacitação dos demais stakeholders 

impactaram a indústria de educação executiva. As transformações ocasionadas pela 

pandemia do COVID-19 acabaram afetando bastante os alunos dos cursos de pós-

graduação em Gestão de Saúde, da FGV, pois, são profissionais de uma área que foi 

significativamente impactada, nessa crise mundial de saúde.   

Dessa forma, pergunta-se: a partir das mudanças recentes e intensificadas pela 

pandemia do COVID-19 no ensino, quais as principais mudanças, desafios e 

vantagens verificados nas modalidades oferecidas de cursos de MBA? 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.2. OBJETIVO GERAL 

 O objetivo central desse trabalho é identificar quais as principais mudanças, 

desafios e vantagens das transformações acarretadas pela pandemia do COVID-19 em 
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relação às diferentes modalidades de ensino de MBA Executivo em Administração: 

Gestão de Saúde, da Fundação Getulio Vargas (FGV): presencial e live. 

1.1.3. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

• Apresentar os modelos de ensino: presencial, a distância, live e blended; 

• Identificar o perfil de alunos, professores e coordenadores; 

• Analisar de forma comparativa as percepções dos alunos, professores e 

coordenadores com relação a essas modalidades; 

• Identificar os principais fatores de sucesso do modelo presencial (com aulas 

online em virtude da pandemia) e live e 

• Identificar os principais desafios do modelo presencial (com aulas online em 

virtude) e live. 

1.2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O ano de 2020 foi desafiador, a pandemia do COVID-19 acelerou o uso de 

tecnologias digitais, em especial no setor de ensino. As aulas que eram ministradas 

presencialmente foram alteradas para a distância, em sua maioria, no modelo síncrono.  

Posto isso, este estudo é relevante para a IES e para os docentes, visto que, 

possibilitará uma reflexão sobre as modalidades de ensino, suas características, 

inovações, vantagens, dificuldades e desafios e os seus diferenciais tanto para os cursos 

de MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde, objeto de estudo, como também 

poderá contribuir para outros cursos e estudos sobre tendências na área de educação 

executiva. Para a literatura, o estudo se torna importante, visto que, ainda há pouco 

material sobre educação executiva no que tange às modalidades de ensino e a 

transformação digital na educação no pós-pandemia. 

1.3. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo de natureza qualitativa será delimitado à educação executiva do Brasil. 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso do Instituto de Desenvolvimento Educacional 

(IDE), pertencente à Fundação Getulio Vargas (FGV), sobre os cursos de MBA Executivo 

em Administração: Gestão de Saúde  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Esta seção apresentará os fundamentos teóricos deste estudo. A revisão da 

literatura pertinente se inicia apresentando a transformação digital trazendo à luz o 

contexto do ensino, diante dos desafios da pandemia do COVID-19. Depois, serão 

apresentadas as diferentes modalidades assim como os estudos clássicos sobre a área de 

educação executiva (Master in Business Administration - MBA). 

2.1 A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO ENSINO 

“A transformação digital pode ser entendida como as mudanças que a tecnologia 

digital causa ou influencia em todos os aspectos da vida humana” (Stolternam; Fors, 2004, 

p. 689) ou, seguindo mais para o ramo empresarial, Westerman et al. (2011, p. 5) definem 

a transformação digital como “o uso da tecnologia para melhorar radicalmente o 

desempenho ou o alcance das empresas”. 

Pode-se afirmar que a transformação digital é a utilização de tecnologias de 

maneira estratégica, visando à otimização dos processos, à experiência, à digitalização 

dos produtos ou serviços e também à redução de custos. Além disso, sabe-se que a 

transformação digital envolve mudanças na cultura de uma organização como nos seus 

processos, que são provocados pelas tecnologias digitais (Silva, 2018). 

A travessia da educação tradicional para a Educação 4.0 envolve repensar diversos 

aspectos organizacionais e os processos de ensino-aprendizagem em virtude do aumento 

do uso das tecnologias no cotidiano da sociedade. A Educação 4.0 é a educação da Era 

Digital, cuja abordagem educacional é oferecer uma aprendizagem envolvente com o uso 

de metodologias ativas e mais tecnológicas em sala de aula, tendo como base o 

aprendizado por competências (Pacheco et al., 2020) a fim de contemplar as necessidades 

da chamada Quarta Revolução Industrial. Sabe-se que smartphones, tablets, 

computadores e a internet estão cada vez mais adentrando os espaços sociais, 

profissionais, educacionais e, consequentemente, o modus operandi dos indivíduos. Na 

pandemia, por exemplo, muitas empresas tiveram de adotar o home office e seus 

funcionários tiveram de trabalhar de suas casas. 

A transformação digital no ensino envolve a mudança de todas as atividades 

básicas: processos de negócios e pedagógicos, habilidades digitais e infraestrutura e não 

está atrelada somente à utilização das tecnologias digitais (Bruel, 2018) como, por 

exemplo, redesenhar os processos de negócios e pedagógicos utilizando a tecnologia 

como meio, ou seja, trazer para esses processos a Inteligência Artificial, Realidade Virtual 

etc. a fim de aperfeiçoá-los e melhorar a experiência do indivíduo. No caso dos 
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professores, a transformação digital se encontra a partir do momento em que ele elabora 

a sua aula aproveitando recursos digitais e multimidiáticos para apoiar no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos. 

A 4ª Revolução Industrial (ou indústria 4.0), conceito desenvolvido por Klaus 

Schwab, vem, portanto, desencadeando a substituição de muitos trabalhos humanos por 

inovações digitais, como a Inteligência Artificial e Internet das Coisas (Schwab, 2016), 

visto que, tende a ser uma indústria totalmente automatizada com base em máquinas e 

processos digitais, cujo conjunto de tecnologias permite a fusão entre os mundos físico, 

biológico e digital. 

Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE em 2019, a população brasileira está cada 

vez mais conectada: 82,7% dos domicílios nacionais possuem acesso à internet e, segundo 

esse levantamento, o crescimento foi mais significativo na área rural. Além disso, os 

dados do IBGE apresentaram que os motivos de algumas casas ainda não terem internet 

eram: falta de interesse (32,9%), serviço de acesso caro (26,2%) e o fato de nenhum 

morador saber usar a internet (25,7%). 

Bruel (2018) apresenta dados de uma pesquisa do Ibope Media/Target Group Index 

em que 63% dos 84 milhões de usuários de internet foram considerados maduros 

digitalmente, porém, quando fala-se em educação online, somente 7% responderam ter 

feito algum curso online. Ou seja, não se trata apenas da tecnologia, mas de todo o aparato 

por trás dela. 

A pandemia do COVID-19, repentina e abruptamente, forçou escolas e a educação 

a se engajarem em tal transformação (Netta et al., 2020). Entretanto, percebeu-se o quão 

despreparadas estavam as instituições para o ensino remoto/online, principalmente, no 

que diz respeito ao corpo docente, que foi o principal impactado tendo de aprender a lidar 

com diversas ferramentas, replanejar as suas aulas presenciais, investir em melhores 

equipamentos e banda larga de internet e criar um espaço apropriado na sua própria casa 

que pudesse ser a sua nova sala de aula. 

Toda esta mudança no trabalho dos docentes e dos alunos gerou reações e 

resistências, que são naturais ao processo de mudança, porém, a necessidade de aprender 

a lidar com novas ferramentas em tão pouco tempo foi um dos grandes desafios.  

Esse cenário, de maneira geral, apesar de ter causado impactos negativos 

significativos no mundo inteiro, também fez com que mudanças disruptivas no setor da 

educação se realizassem, como a virada de chave, de fato, para a transformação digital. 

Entretanto, não se pode pensar em transformação digital como um projeto, visto que esta 
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é uma maneira contínua de pensar, agir e trabalhar e que vai ao encontro de criação de 

melhores experiências através das tecnologias digitais (Baxendale, 2019). A mudança nos 

processos, nas pessoas e na cultura de uma organização também fazem parte da 

transformação digital (Haddud e McAllen, 2018). 

No setor educacional, essa transformação digital vai em direção à Educação 4.0 que 

não deixa de ser uma demanda social, mas também econômica (Oliveira e Souza, 2020). 

A Educação 4.0 promove paradigmas implicando que a disponibilidade de ferramentas e-

learning facilita a educação inclusiva e respeita a autonomia do aluno, em qualquer hora 

ou lugar (Sharma e Garg, 2021). 

Rodrigues (2021, p. 68 apud Luna et al., 2021) reforça a importância da adequação 

às necessidades do mercado e ao tratamento da digitalização dos meios de ensino como 

fundamentais, principalmente, em se tratando de professores que atuam em cursos 

superiores:  

[...] docentes do ensino superior têm quase a obrigação de estar a seguir a 

evolução e inovação e isso vai trazer também outros meios para poderem 

mudar, alterar, introduzir novidades naquilo que fazem e estarem em linha com 

o mercado, o que significa que o ambiente de inovação, de criação de talento 

e criação de conhecimento precisa de ser alimentado. 

 

Segundo a WEF (2020), até 2028 cerca de 11 trilhões de dólares podem ser 

investidos no PIB global dos países que melhor preparem seus estudantes para as 

necessidades econômicas do futuro, ou seja, a educação possui um papel duplo na 

sociedade, cujo de um lado ela é potencializadora e de outro, impactada por essa 

transformação digital (Pacheco et al., 2020). 

Um dos impactos mais significativos da pandemia, além da aceleração nos 

processos de transformação digital, foram também as evidências das desigualdades 

socioeconômicas e culturais existentes (Pacheco et al., 2020; Almeida e Alves, 2020). 

Apesar de a pandemia trazer para a realidade da educação brasileira a possibilidade de, 

definitivamente, mudar a forma de ensinar, aprender e interagir com esses novos alunos 

e futuros profissionais que se tornam cada vez mais tecnológicos, em 2019, segundo o 

IBGE (2019), 40 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. Atualmente, o uso 

da internet no Brasil cresceu de 74% para 81% da população, conforme os dados 

divulgados pela pesquisa TIC Domicílios (g1, 2021), realizada pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). 

As tecnologias estão reordenando e reestruturando a forma de se produzir e 

disseminar o conhecimento, as relações sociais e econômicas, a noção de 

tempo e espaço, modos de ser, pensar e estar no mundo, até a capacidade de 

aprender para estar em permanente sintonia com a velocidade das constantes 
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transformações tecnológicas que, na verdade, tornou-se um bem maior nesta 

nova era. (FERREIRA, 2019) 

 

Segundo Taylor (2019), em tempos de pandemia, sugere-se à academia: 

gerenciamento de mudanças, conforme a sua necessidade, e pensa-se na força de 

estudantes reflexivos, críticos e ativos, já organizados pelo estudo autônomo; entender a 

comunicação como aspecto fundamental em tempos de incerteza e, por isso, estabelecer 

um canal de comunicação acessível e contínuo entre estudantes e professores, orientados 

diante de suas preocupações ou dúvidas; propiciar atividades interativas e estabelecer 

discussões online síncronas que permitam a participação ao vivo e, especialmente, visual. 

Com a tecnologia, as possibilidades para o ensino são infinitas e podem alcançar 

resultados significativos se os recursos forem utilizados de maneira adequada (Bruel, 

2018; Oliveira & Souza, 2020).  

2.2 REVISÃO SOBRE AS MODALIDADES DE ENSINO 

Que a educação online é um fenômeno global impulsionada pela internet e pelas 

novas tecnologias (Kumar et al., 2019) não é novidade. Porém, a aprendizagem online 

tornou-se aliada da educação executiva (Beenen & Arbaugh, 2019) tendo em vista as 

diversas possibilidades de estudo  

Antes de entrar na discussão da modalidade, é importante considerar que há 

diferenças entre o que se entende por educação a distância e cursos remotos. A educação 

a distância leva em consideração momentos síncronos e assíncronos e é uma modalidade 

que consiste em um processo educacional planejado e sistematizado dentro de um 

ambiente virtual de aprendizagem (Coqueiro e Souza, 2021), possuindo estrutura flexível 

e metodologias pensados para garantir o ensino a distância. Já os cursos remotos ou live 

emergiram da necessidade de se ter alternativas virtuais, sendo que as aulas possuem dias 

e horários marcados para acontecer como na modalidade presencial.  

Ainda verifica-se uma discussão em cima desse tema, pois, há dúvidas quanto à 

modalidade dos cursos live ou remotos, tendo em vista que eles possuem características 

próximas de uma aula presencial, mas, lançam mão da tecnologia para serem realizados. 

Para esse estudo, utilizaremos aulas online para nos referirmos às aulas remotas ou live 

desses cursos. 

De maneira geral, o número de matrículas dos cursos EaD cresceu bastante no ano 

de 2020, principalmente, por conta da pandemia do COVID-19 e os dados do Censo 

EAD.br 2018 (p. 61) já mostravam o crescimento dessa modalidade: “o número de 
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matrículas aumentou significativamente de 2017 para 2018. Foram mais de 1.500.000 

novos alunos que se engajaram em cursos a distância em 2018.”. 

O Censo EAD.br 2018 (2018, p. 119) apresenta também que o setor de cursos 

presenciais se manteve constante, em 39,7%, indicando certo crescimento de 21,6%, o 

que corresponde a um pouco mais de 50% do aumento de matrículas no setor de cursos 

totalmente a distância, no caso, 46,7%. Apesar de os cursos presenciais ainda serem o 

“carro chefe” em número de matrículas, os cursos EaD têm se consolidado e ganhando 

cada vez mais espaço no mercado.  

Com relação às matrículas nos cursos EaD, o Censo EAD.br 2018 analisou que as 

matrículas estão mais concentradas nas áreas de conhecimento de ciências sociais, 

ciências humanas e gestão e negócios.  

Em relação aos dados apresentados no Censo da Educação Superior 2019 (Inep, 

2019), verificou-se que o número de matrículas na modalidade a distância continua 

crescendo, representando 28,5% (mais de 2 milhões de alunos) de participação do total 

de matrículas de graduação. Os dados do Censo de 2019 demonstraram também que as 

IES estão avançando com o ensino híbrido, visto que, tem sido considerado uma das 

alternativas de ensino para àqueles que valorizam a flexibilidade, mas também gostam do 

contato presencial (Bruscato e Baptista, 2021). Sabe-se, claro, que ainda há muitos 

desafios a serem enfrentados, pois, a educação pós-pandemia há de fazer rupturas 

importantes em seus modelos tradicionais de ensino. 

A partir dessas observações, apresentaremos algumas das modalidades de ensino 

possíveis: modalidade presencial, modalidade a distância e o ensino híbrido. 

2.2.1. DO ENSINO PRESENCIAL AO ENSINO REMOTO 

O ensino presencial por muito tempo foi considerado o ensino tradicional, que 

todos nós conhecemos e estávamos acostumados antes da pandemia do COVID-19, onde 

alunos e professores integravam as salas de aulas físicas, interagindo e trabalhando 

individualmente ou em grupos, presencialmente, e utilizando materiais didáticos físicos 

de modo a facilitar o aprendizado. O ensino presencial também envolve a questão da 

frequência de, pelo menos, 75% de presença nas aulas. 

Entretanto, diante do contexto de pandemia, o ensino remoto emergencial (ERE) 

foi uma forma de ensino não presencial autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) 

em caráter excepcional, que “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 

em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-
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19” (Portaria nº 343, de 17 de março de 2020). Dessa maneira, as instituições de ensino 

tiveram a opção de voltar com as suas atividades remotamente, mas, nesse período, as 

instituições junto aos seus professores tiveram de repensar e adaptar suas práticas 

pedagógicas, além de capacitá-los em ferramentas de webconferência para que pudessem 

dar suas aulas. Esse também foi um dos grandes desafios na educação: o desenvolvimento 

de habilidades e competências digitais docentes (Almeida e Alves, 2020). “No contexto 

atual, com uma sociedade mutável, é necessária total e irrestrita adequação das escolas 

aos novos modelos de tecnologia, de tal forma, que o aluno esteja motivado e seja curioso 

na escola que frequenta.” (Pontes, 2019, p.115-116). 

Hodges et. al (2020) adotam o termo “educação remota em caráter emergencial” 

ao invés de educação a distância, pois se trata de uma adaptação, temporária, de aulas 

presenciais para o modelo remoto até que os cursos possam retornar ao modelo presencial. 

Esse ensino remoto emergencial fez com que professores, alunos e instituições se 

adaptassem rapidamente ao novo formato e, com isso, sem o planejamento necessário 

(Martins; Almeida, 2020, p. 219).  

Na prática, verificou-se que os professores precisaram adequar suas aulas 

presenciais para o ambiente online e buscar outras formas de trabalhar o conteúdo, com 

o objetivo de envolver os alunos nas aulas, experienciando novas oportunidades de 

estratégias didáticas e tentando propiciar um ambiente em que os alunos se sentissem 

confortáveis com a tecnologia, para um processo de ensino-aprendizagem mais relevante 

(Oliveira & Souza, 2020; Morgado et al., 2020; Iivari, 2020; Dwivedi, 2020; OCDE, 

2020). É importante ressaltar que, além da tecnologia e da infraestrutura mínima que se 

precisa ter no ensino online, o treinamento dos professores se torna fundamental a fim de 

que esses profissionais estejam engajados e ambientados com as ferramentas digitais e 

com as metodologias de ensino possíveis para o ambiente virtual (Libâneo, 1994; Oliveira 

& Cruz 2007; OCDE, 2020).  

A adaptação ao novo contexto educacional foi grande. Muitos professores e alunos 

tiveram de readequar os seus locais de trabalho nas suas próprias casas e, no caso dos 

professores, precisaram ainda aprender a utilizar a tecnologia a seu favor e considerar 

novas técnicas de ensino a distância, mas, inicialmente, sem o tempo hábil para um 

treinamento mais aprofundado. Alguns ainda sem a mínima experiência prévia (Dwivedi, 

2020). Além disso, surgiram outras preocupações oriundas da transformação digital como 

por exemplo: ética, privacidade, segurança dos dados, qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, desigualdade social, entre outros (Bruel, 2018). No caso das aulas online, 
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houve certa preocupação em relação ao direito de imagem e voz de professores e alunos 

para resguardar tanto as instituições de ensino quanto os demais envolvidos, professores 

e alunos, na disponibilização da gravação dessas aulas. O desafio dos professores também 

foi em lidar com situações inesperadas nas aulas e o cuidado de não disponibilizarem as 

gravações com falas ou imagens que não estivessem atreladas ao conteúdo e que 

porventura tenham sido realizadas por alguns alunos de maneira inadequada no meio ou 

no intervalo dessas aulas gravadas, por exemplo. 

Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 

2021), o ensino a distância se consolidou na pandemia, pois, com a chegada do “novo 

normal” e a necessidade de adaptação de todas as áreas, a resistência que ainda havia com 

os cursos a distância foi sendo superada. Uma pesquisa realizada pela Educa Insights 

(2021) em parceria com a ABMES: “Coronavírus e Educação Superior: o que pensam os 

alunos” aponta que os cursos da área de Saúde figuram entre os mais procurados, tanto 

para quem quer estudar presencial ou remotamente.  

2.2.2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância, segundo o MEC, é a modalidade educacional na qual os 

alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e, por isso, é necessária a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação para estabelecer o 

processo de ensino-aprendizagem (Maia & Mattar, 2007). O Art. 1º do Decreto 

5.622/2005 apresenta como a educação a distância é considerada para a legislação 

brasileira: 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 

políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 

educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

 

Perry e Rumble (1987, p.12) descrevem os elementos que compõem a EaD: 

[...] a característica básica da educação a distância é o estabelecimento de uma 

comunicação de dupla via, na medida em que professor e aluno não se 

encontram juntos na mesma sala, requisitando, assim, meios que possibilitem 

a comunicação entre ambos. 

 

O crescimento do ensino a distância pode ser verificado nos últimos 10 anos, cujo 

aumento do número de alunos em cursos superiores a distância foi de, aproximadamente, 

378% (Inep, 2020): 
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De 2009 a 2019, o número de novos alunos em cursos superiores à distância 

aumentou 4,7 vezes - saltou de cerca de 330 mil estudantes para mais de 1 

milhão e meio. Ou seja, um crescimento de 378,9%.  

 

Essa modalidade é regulada no Brasil por meio da Lei 9.394, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. O Decreto 9.057/2017 traz disposições 

específicas para a educação a distância. Vale ressaltar que ainda há dúvidas quanto aos 

cursos live, que possuem aulas ao vivo via webconferência, se podem ser considerados 

cursos da modalidade a distância tendo em vista suas características. 

As metodologias e as estratégias didáticas utilizadas no ensino a distância podem 

variar de uma instituição para outra. Uma das possibilidades é lançar mão de atividades 

síncronas e assíncronas ao longo do curso em que é possibilitado ao aluno assistir a aula 

em dia e horário agendados ou assistir à gravação, posteriormente, visto que, na educação 

a distância não se exige frequência, diferentemente da regulamentação do ensino 

presencial. Nos momentos síncronos, de aulas ao vivo, é possível a interação com o 

professor por meio dos recursos de webconferência utilizados: chat ou áudio e vídeo.  

A vantagem desse modelo é a flexibilização por parte do aluno, que tem 

autonomia para assistir e interagir em tempo e espaço que melhor se adequem a sua rotina, 

respeitando o calendário das atividades do seu curso. Essa flexibilização pode se referir 

às múltiplas possibilidades que a EaD oferece como, por exemplo, a multiplicidade de 

recursos pedagógicos e estratégias com o objetivo de apoiar a construção do 

conhecimento (Litwin, 2001).  

O modelo Live, que possui aulas online via Zoom, é similar ao do presencial, pois, 

o aluno precisa estar em dia e horário agendados pelo professor para assistir às aulas e 

realizar as atividades, mas as aulas são gravadas, no caso da FGV, a fim de que o aluno 

possa assistir depois, se desejar.  

No quadro abaixo encontram-se as principais diferenças entre o modelo de cursos 

assíncronos e o modelo de cursos síncronos: 

Cursos Assíncronos Cursos Síncronos 

Videoaula gravada 
Aula transmitida ao vivo pelo professor da 

disciplina 

Material de autoria do professor-autor, com 

base na ementa do curso 

Material de autoria do professor, com base 

na ementa do curso 

Interação com o tutor via fórum e/ou 

webconferência 

Interação com o professor durante a aula e 

via fórum, para dúvidas ou orientação de 

atividade 

Quadro 1 – Características do modelo de cursos assíncronos e do modelo de cursos síncronos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A flexibilidade e a acessibilidade, portanto, podem ser consideradas destaques 

nesses cursos a distância, visto que oferecem diversas possibilidades de interação, 

postagem de conteúdos, realização de atividades (individual ou em grupo), além de 

possibilitar o networking com pessoas de outras regiões e países, dentro do ambiente 

virtual. 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é a plataforma que possibilita o 

acesso à estrutura do curso, como conteúdo, aulas, área de entrega de trabalhos e a 

viabilização da comunicação assíncrona entre alunos-alunos e alunos-professor que estão 

distantes geograficamente (Pereira e França, 2006), o que torna o ensino sem barreiras 

(Camacho et al., 2020). No caso da FGV, o AVA é o ECLASS, que é disponibilizado 

tanto para os cursos presenciais quanto para os cursos online e live. 

2.2.2.1. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

É possível perceber que as atuais circunstâncias favoreceram a ascensão do ensino 

a distância não somente pela questão da necessidade do distanciamento imposta pela 

pandemia, mas também por explorar outras formas no processo de ensino-aprendizagem 

e sem a necessidade de deslocamento, otimizando tempo e custos dos alunos e 

professores. Segundo Bruno e Hessel (2021), um dos pontos se reflete na didática que é 

assumida no momento online é a forma em que a mediação por meio das tecnologias 

digitais é capaz de transformar a prática docente, como as integrações entre os professores 

e também com outros professores convidados para as aulas. 

Zulian (2003) corrobora com a concepção acima afirmando que as vantagens da 

educação a distância como flexibilidade, diversidade e acessibilidade no tempo e no 

espaço oportunizam explorar novas oportunidades educativas. Para Bayma (2009), entre 

as principais vantagens da educação a distância também está a questão da acessibilidade 

e da diversidade, com o maior alcance de público e a flexibilização de métodos e materiais 

atendendo a quem não tem tempo. Em relação às principais desvantagens, apresenta a 

reduzida troca de experiências entre aluno e professor e aluno-aluno e o networking, que 

se torna limitado. Porém, as tecnologias digitais, se utilizadas da maneira a favorecer a 

interação, podem suprir essa necessidade. 

Passos (2018, p.16) ressalta como característica da educação a distância a 

separação que existe no âmbito de espaço e tempo tanto entre professor e alunos como 

entre os próprios alunos e a utilização das mídias digitais para criar a ponte entre esses 

dois atores no processo de ensino-aprendizagem para estabelecer a comunicação, que 
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mudou. A comunicação via mídia digital reduz expressões faciais, contato visual, postura 

corporal e tom de fala, que regulam os processos de interação (Ben-Amram et al., 2021), 

e isso precisa ser considerado tendo em vista que nem todos os alunos da turma podem 

estar com as câmeras ligadas, dificultando uma melhor interação entre alunos e professor 

e vice-versa. 

O aluno que busca um curso a distância precisa ter uma atitude mais ativa e 

autônoma em relação à organização de seu estudo (Passos, 2018), e talvez essa seja uma 

diferença fundamental no processo de ensino quando comparada a modalidade a distância 

com a modalidade presencial.  

Litto e Formiga (2009) corroboram com os demais autores citados, apresentando 

os fatores que tornaram possíveis a educação a distância para a formação educacional, 

como: alcance – com a possibilidade de atingir pessoas de diversas regiões do país e do 

mundo, o que amplia a abrangência de acesso; custo-benefício – não somente pela questão 

da abrangência de acesso que é maior, tornando o custo-benefício do curso mais 

interessante mas também em relação ao custo-benefício de o aluno e professores poderem 

assistir e dar aulas dentro das suas próprias casas ou de onde estiverem, sem ter de gastar 

com transporte e alimentação; flexibilidade – os estudantes possuem a flexibilidade tanto 

de tempo como a de espaço, tendo a possibilidade de adequarem as suas agendas a fim de 

definirem melhor dia e horário para realização das atividades assíncronas; personalização 

– a adequação do ambiente de forma que atenda às necessidades de cada aluno; acesso – 

que é facilitado, possibilitando o ingresso de novos alunos de qualquer lugar, desde que 

possuam conexão de internet; e, por fim, o networking, pois, apesar das críticas à falta de 

interação dos alunos na educação a distância, pode ser facilitado por ferramentas digitais 

que ajudam no aprendizado colaborativo em diversas situações, promovendo a troca de 

experiências, principalmente, na sala de aula virtual (Litto e Formiga, 2009). Como 

possibilidade de ensino democrática, mais acessível e menos custosa, a educação a 

distância atinge muitos trabalhadores nas diversas áreas do território brasileiro (COSTA 

et al., 2012). 

Alguns autores, como Aretio (1994) e Mungania (2003) também já apresentavam 

algumas vantagens da educação a distância no âmbito corporativo, mas que também 

podem ser consideradas neste estudo e dentre elas estão: economia de escala; eliminação 

de barreiras geográficas; flexibilidade de tempo e espaço; universalidade; padronização 

do ensino; personalização do conteúdo; ritmo de estudo definido pelo aluno; aluno como 

protagonista e a possibilidade de os alunos reverem os conteúdos inúmeras vezes.  
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Em contrapartida, certas desvantagens e dificuldades podem ser verificadas nesse 

tipo de modalidade como: a falta de disciplina por parte dos alunos, que não estão 

acostumados a serem mais autônomos em relação a sua aprendizagem; interrupções 

durante o estudo; a falta de preparo dos professores com relação à tecnologia e práticas 

pedagógicas e, consequentemente, poucos momentos de interação nas aulas; o sentimento 

de isolamento, por parte dos alunos; menor confiabilidade nos resultados da avaliação; 

preconceitos e falta de credibilidade nos cursos a distância; pouca exploração quanto aos 

estilos de aprendizagem; problemas tecnológicos e de suporte; má adaptação de cursos 

presenciais para cursos a distância; limitação em alcançar as áreas afetivo-emocionais; 

serviços administrativos mais complexos; alunos e professores com pouca familiaridade 

com a tecnologia (Aretio, 1994; Mungania, 2003). Os alunos que têm uma atitude positiva 

em relação à aprendizagem online costumam usar tecnologias (Kozma, 2003; Turuthi et 

al., 2017). 

Sabe-se que a educação a distância é uma alternativa para alunos que não têm 

possibilidade de se adequar a uma rotina “tradicional” por conta das limitações 

geográficas ou até mesmo pela indisponibilidade de tempo. Paralelo a isso, o ensino a 

distância traz alguns desafios como o acesso à internet, que tem sido avaliado como um 

problema muito comum (Altun Ekiz, 2020; Karakus et al., 2020 apud Ben-Amram et al, 

2020) e para o processo de ensino-aprendizagem, o desafio é que nem sempre o ambiente 

doméstico é apropriado para o aprendizado (distrações, ruídos, dificuldade de 

planejamento e organização), manter a concentração do aluno por muito tempo em frente 

à tela é um dificultador caso o conteúdo e as dinâmicas utilizadas não sejam envolventes. 

Para o professor se torna mais difícil manter a atenção e identificar o nível de 

compreensão dos alunos e daqueles que precisam de mais atenção (Ben-Amram et al., 

2021). Por isso, combinar apresentações unidirecionais e ações ativas é necessário para 

encurtar a parte em que o professor é o protagonista da aula (Ben-Amram et al., 2021), 

visto que neste espaço, eles se tornam curadores de conhecimento, guias, facilitadores, 

apoiadores, aprendizes e informantes compartilhadores (Martin et al., 2019). 

A seguir, apresenta-se um quadro síntese com as vantagens e desvantagens da 

educação a distância discutidas: 
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Vantagens da EaD Desvantagens da EaD 

Flexibilidade; diversidade; acessibilidade 

no tempo e no espaço; oportunidade de 

explorar novas oportunidades educativas 

(Zulian, 2003) 

Reduzida troca de experiências entre 

aluno e professor e aluno-aluno e o 

networking (Bayma, 2009) 

Acessibilidade; diversidade; maior 

alcance de público; flexibilização de 

métodos e materiais atendendo a quem 

não tem tempo (Bayma, 2009) 

Redução das expressões faciais, contato 

visual, postura corporal e tom de fala, que 

regulam os processos de interação (Ben-

Amram et al., 2021) 

Alcance; custo-benefício; flexibilidade; 

personalização do ambiente; acesso; 

networking (Litto e Formiga, 2009) 

Falta de disciplina por parte dos alunos; 

interrupções durante o estudo; falta de 

preparo dos professores com relação à 

tecnologia e práticas pedagógicas; 

sentimento de isolamento, por parte dos 

alunos; menor confiabilidade nos 

resultados da avaliação; preconceitos e 

falta de credibilidade; pouca exploração 

quanto aos estilos de aprendizagem; 

problemas tecnológicos e de suporte; má 

adaptação de cursos presenciais para 

cursos a distância; limitação em alcançar 

as áreas afetivo-emocionais; serviços 

administrativos mais complexos; alunos e 

professores com pouca familiaridade com 

a tecnologia (Aretio, 1994; Mungania, 

2003) 

Ensino democrático; mais acessível; 

menos custosa (COSTA et al., 2012) 

Acesso à internet tem sido avaliado como 

um problema muito comum (Altun Ekiz, 

2020; Karakus et al., 2020 apud Ben-

Amram et al, 2020) 

Economia de escala; eliminação de 

barreiras geográficas; flexibilidade de 

tempo e espaço; universalidade; 

padronização do ensino; personalização 

do conteúdo; ritmo de estudo definido 

pelo aluno; aluno como protagonista; 

Mais difícil manter a atenção e identificar 

o nível de compreensão dos alunos e 

daqueles que precisam de mais atenção 

pelos professores (Ben-Amram et al., 

2021) 
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possibilidade de os alunos reverem os 

conteúdos inúmeras vezes (Aretio, 1994; 

Mungania, 2003) 
Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da educação a distância. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.2.3. BLENDED LEARNING OU ENSINO HÍBRIDO 

Com o uso das tecnologias e do aprendizado em rede (Caner, 2012), a educação 

presencial e a educação a distância têm convergido cada vez mais em um formato flexível, 

combinando tanto recursos online quanto recursos da educação presencial (Bentley et al., 

2012), que é conhecido como modelo híbrido de ensino. 

Conforme Valente (2015, apud Bacich, 2015, p. 13), o ensino híbrido (blended 

learning ou b-learning), “é uma abordagem pedagógica que combina atividades 

presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDICS)”, que tem sido considerada tendência na área de educação para o 

futuro por unir as melhores práticas das duas modalidades: presencial e a distância 

(Souza, 2020; Oliveira et al., 2021). Segundo Dziuban et al. (2004), a literatura apresenta 

resultados positivos quanto à satisfação dos estudantes com as experiências híbridas, 

pesquisas sobre educação híbrida e online têm se mostrado relevantes em áreas de gestão 

e negócios (Arbaugh et al., 2017). 

Ainda se encontram alguns desafios a serem investigados acerca do blended 

learning para apoiar os profissionais e as instituições de ensino de educação executiva a 

compreenderem e poderem alocar de forma efetiva os esforços necessários nesse tipo de 

ensino, visto que, há vários formatos de blended e que podem funcionar bem para um tipo 

de curso e mal para outro. 

O ensino híbrido é, ao mesmo tempo, simples e complexo. Na sua forma simples, 

o ensino híbrido é a perfeita integração da experiência de aprendizagem presencial em 

sala de aula com a experiência de aprendizagem online (Christensen et al., 2013), 

combinando os pontos fortes do síncrono (face a face) e as atividades de aprendizagem 

assíncronas (baseada em texto) (Garrison; Kanaku, 2004). Ao mesmo tempo, existe uma 

complexidade considerável em sua implementação, pois, há diversas possibilidades de 

design e aplicabilidade. 

É importante distinguir o ensino híbrido de outras formas de aprendizagem que 

incorporam oportunidades online. Em primeiro lugar, o ensino híbrido é diferenciado de 

uma sala de aula aprimorada ou de experiências de aprendizagem totalmente online. O 

verdadeiro teste do ensino híbrido é a integração eficaz dos dois componentes principais: 
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ensino presencial e ensino online. Graham (2005) define ensino híbrido como a 

combinação de instrução de dois modelos historicamente separados de ensino e 

aprendizagem: sistemas tradicionais de aprendizagem presencial e sistemas de 

aprendizagem a distância, enfatizando a aprendizagem a distância como o uso de 

tecnologias baseadas em computador fora do horário de aula. 

O ensino híbrido, portanto, representa uma reconceitualização e uma 

reorganização fundamental da dinâmica de ensino e aprendizagem, pois, o ensino híbrido 

tenta unir as vantagens da modalidade presencial e a distância (Graham; Kamuka, 2004; 

Graham, 2006), como, por exemplo, vantagens de discussões assíncronas a distância, 

onde o autor aponta a maior flexibilidade temporal e geográfica e a participação 

igualitária (Graham, 2006). Em relação as suas desvantagens, verifica-se menor 

espontaneidade, dificuldade de conexão humana e tendência à procrastinação (Graham, 

2006). Entretanto, quando se fala nas vantagens da presencialidade, temos: as discussões 

presenciais, que permitiriam maior espontaneidade e conexão humana, porém menor 

flexibilidade temporal e geográfica e dificuldade de participação igualitária. 

É possível perceber uma crescente popularidade do ensino híbrido, que já foi 

documentada em várias pesquisas com professores (Arabasz e Baker, 2003) e com alunos 

(Albrecht, 2006) em instituições de ensino superior. Em 2004, Marquis obteve o resultado 

de que 90% dos professores universitários acreditavam que o ensino híbrido era ''mais 

eficaz do que o ensino presencial''. Portanto, quando se fala em formação docente, a 

docência presencial e a docência online precisam ser consideradas como complementares, 

pois há muitas formas de ensinar e nas suas diferenciações, elas podem contribuir uma 

com a melhoria da outra (Carmo & Franco, 2019).  

O que diz a legislação? 

Em relação à regulamentação do ensino híbrido, a legislação permitia a carga 

horária de educação a distância de 40%, conforme Portaria do MEC 2.117/2019, em 

alguns cursos presenciais assim como em cursos a distância, que possuem atividades 

práticas obrigatórias com presencialidade, conhecidos como cursos híbridos (ABMES, 

2021). Segundo o conselheiro da ABMES (2021), “a educação híbrida não é uma nova 

modalidade de ensino, mas um novo procedimento pedagógico, uma mediação 

tecnológica necessária, plena e ampla, no sentido de ampliar o processo de aprendizagem” 

(ABMES, 2021, p. 47), apesar de, na época da pandemia se falar muito em modalidade 

híbrida ou blended, ainda não há uma definição validada sobre esse entendimento. 
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Atualmente, apenas duas modalidades são reconhecidas dentro da política 

educacional do Brasil: presencial e a distância. 

2.3. OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO EXECUTIVA (MBA) 

A criação dos cursos de Pós-Graduação em Administração voltados para 

profissionais executivos começou em 1908, quando do início dos programas de educação 

executiva denominados MBAs (Master in Business Administration) em escolas norte-

americanas e que firmaram a sua proposta de capacitação para a área de gestão (Wood 

Jr.; De Paula, 2004).  

Diferentemente do MBA criado em Harvard, o MBA no Brasil não confere ao 

aluno o título de Mestre, mas o título de Especialista. No Brasil, acabou-se adotando o 

termo “MBA” para cursos com carga horária mínima de 360 horas, sem a obrigatoriedade 

de apresentação de dissertação. 

A pós-graduação no Brasil, em termos de regulamentação federal, foi estabelecida 

pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define o sistema de 

educação, porém, havia uma lacuna quanto às características para cursos de pós-

graduação e que foi preenchida com a publicação do Parecer 977/05, conhecido como 

Parecer Sucupira. Neste Parecer, esclarecem-se as características da pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) e da pós-graduação lato sensu (cursos de 

especialização), mas, sem muitos detalhes.  

Somente quando publicada a Resolução nº 02 de fevereiro de 2014, instituiu-se o 

“Cadastro Nacional de Oferta de Cursos de Pós-Graduação lato sensu (especialização) 

das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino”, o que levou ao maior 

controle desses cursos ofertados no Brasil. 

Os cursos de Pós-Graduação de formação executiva (MBAs) tiveram um 

crescente aumento de oferta a partir da década de 1990, no Brasil, em virtude do 

crescimento do ensino profissionalizando de gestão (Wood Jr., 2014). 

“As escolas de negócios surgiram nos Estados Unidos há mais de um século, 

chegaram ao Brasil na década de 1950 e tiveram enorme desenvolvimento no 

país a partir dos anos 1990. No processo de expansão, que aconteceu em muitos 

países, os MBAs se consolidaram como produto de grande sucesso para as 

instituições de ensino, como cursos supostamente capazes de alavancar as 

carreiras dos estudantes, e como alternativa educacional para formar líderes 

para as empresas.” (Wood Jr., 2014, p. 27 e 28) 

 

As Escolas de Negócios buscaram oferecer aos profissionais executivos 

formações que estivessem alinhadas às demandas do mercado a fim de promoverem o 

desenvolvimento desse tipo de profissional efetivamente.  
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A educação executiva está orientada para a formação de profissionais executivos 

que buscam ou já se encontram em uma posição de liderança em suas organizações e, por 

isso, a educação executiva tem uma estratégia de formação bastante diferente, 

demandando dos professores maior experiência de mercado e aperfeiçoamento frente às 

novas tecnologias. Segundo Stoten (2018), o sucesso de um MBA depende de como o 

curso contribui para a formação de gestores em organizações complexas. 

Ruas (2003) corrobora a afirmação acima, complementando que a velocidade das 

transformações tecnológicas impactou na demanda por profissionais mais diferenciados.  

“O mundo dos negócios está sempre evoluindo e há uma concorrência muito 

grande entre as empresas. Há a necessidade de a empresa ser cada vez mais 

produtiva, cada vez conseguir inventar novas coisas. A empresa só consegue 

fazer isso por meio de pessoas.” (Lemos, 2001, p. 3) 

 

Dentro desse cenário tecnológico e dos impactos no campo educacional, a 

educação executiva tem enfrentado desafios constantes para o desenvolvimento de 

profissionais em um ambiente cada vez mais complexo e incerto, conforme Light e Cox 

(2001 apud Roglio, Corso e Silva, 2008) e, com a pandemia do COVID-19, isso ficou 

ainda mais difícil.  

O imediatismo é um outro ponto nesse novo momento, visto que a gestão do 

tempo se tornou uma tarefa difícil em virtude da adoção das tecnologias para a 

sustentabilidade dos negócios, as barreiras temporais e geográficas não existem mais, 

pois, as pessoas se tornaram cada vez mais acessíveis e interativas por diversos meios. 

Isso tem o seu lado positivo, mas, em contrapartida, o tempo ficou escasso, dificultando 

o aprendizado (Barata e Francescato, 2021). No caso dos cursos de Saúde, onde a grande 

maioria é profissional dessa área, pode-se ressaltar que a rotina diferenciada pode ser um 

limitador na realização de um curso presencial, por exemplo. 

A tecnologia, portanto, torna-se uma aliada nessa nova conjuntura, pois, integra 

todos os tempos e espaços e a interligação do mundo físico e do mundo digital que é, 

justamente, o que vivemos hoje. Moran (2015, p. 16) ressalta que “Por isso a educação 

formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço 

físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais”.  

Segundo o Instituto do Futuro (2011 apud Murashima et al. 2018), novas 

tecnologias estão transformando a forma como nos comunicamos e aprendemos, além de 

as redes virtuais estarem cada vez mais integradas na experiência diária do indivíduo. 

Essas novas mídias apresentam novas demandas e conhecimento em atenção, permitindo 

novas plataformas online fazerem parte da educação executiva.  
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Moran (2003, s.p.) contribui para esse estudo afirmando que:  

“Os modelos tradicionais são cada vez mais inadequados. Educar com novas 

tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com profundidade. 

Temos feito apenas adaptações, pequenas mudanças. Agora, na escola e no 

trabalho, podemos aprender continuamente, de forma flexível, reunidos numa 

sala ou distantes geograficamente, mas conectados através de redes.” (Moran, 

2003, s.p.) 

A pandemia contribui para a mudança das escolas de negócios, forçando quebrar 

algumas regras para que as aulas pudessem continuar e abrindo espaço para inovações 

(Stokel-Walke, 2021) como, por exemplo, a criação de novos produtos de áreas em que 

não se tinha a opção live, como foi o caso dos cursos MBA Live de Gestão de Saúde, da 

FGV. 

A flexibilidade do Zoom permitiu ampliar novas oportunidades na sala de aula, 

onde são facilitadas palestras de executivos do mercado às turmas (convidados pelos 

professores), a fim de que possam conversar com os alunos sobre o tema de determinada 

disciplina aplicada ao mercado, o que é fundamental quando se trata de educação 

executiva. Trazer profissionais do mercado e que possam contribuir para a formação 

desses gestores é um dos pontos altos desse tipo de curso, mas, há de se considerar 

também que deve haver um planejamento prévio, pois, o objetivo não é que a palestra, 

simplesmente, substitua as aulas do professor. 

Neste trabalho, ao mencionarmos “Educação Executiva” estaremos nos referindo 

aos cursos de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, abertos 

a candidatos com diploma de graduação. 

3. METODOLOGIA 

Esta seção tem por objetivo detalhar e discutir a metodologia desta pesquisa, 

enfatizando aspectos relacionados à escolha do método de investigação, a seleção do caso 

e dos instrumentos de coleta e de análise dos dados. 

Trata-se de uma pesquisa, de caráter exploratório, com metodologia de estudo de 

caso único. O método de estudo de caso segundo Yin (2014) pode ser definido como 

“uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade 

e dentro de seu contexto do mundo real”, sendo um dos métodos utilizados na pesquisa 

qualitativa. 

O foco desta pesquisa está na análise de um fenômeno contemporâneo, no caso, a 

transformação digital no contexto da educação executiva para a reflexão sobre as 

modalidades de curso assim como suas vantagens e desafios. 
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O campo de investigação escolhido para a pesquisa é o curso de MBA Executivo 

em Administração: Gestão de Saúde, das modalidades presencial e live, oferecido pelo 

Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) da FGV. A escolha desse curso se deu 

por este ser um curso com menor número de alunos comparativamente aos demais MBAs, 

com público-alvo específico e que foi bastante impactado pela pandemia, pois, recebe 

muitos profissionais da área da saúde: saímos de 793 matriculados nos cursos presenciais 

em 2019, antes da pandemia, para 434 em 2020, durante a pandemia. 

3.1 A ESCOLHA DA EMPRESA ESTUDADA 

A instituição de ensino selecionada para o estudo foi a Fundação Getulio Vargas 

(FGV), considerada um centro de excelência no Brasil e, portanto, de referência no país. 

Em 2020, a FGV foi eleita como a terceira think tank mais importante do mundo, pelo 

Global Go To Think Tank Index Report da Universidade da Pensilvânia, divulgado no 

portal da instituição. 

A FGV possui diversas Escolas localizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília e possui uma área chamada Instituto de Desenvolvimento Educacional 

(IDE), criada em 2003, que forma uma rede de distribuição para os programas de 

educação continuada oferecidos em todo o país. Além dos núcleos (Rio de Janeiro, São 

Paulo, Brasília e Belo Horizonte), a FGV possui uma rede de conveniados e está presente 

em mais de 100 cidades brasileiras.  

No período da pandemia do COVID-19, a FGV se destacou por apresentar 

resposta em tempo hábil para a transição das aulas presenciais para aulas síncronas. 

Foram realizados mais de 40 treinamentos com mais de 500 professores na plataforma 

Zoom entre 23/03/2020 e 03/04/2020, pelo Núcleo de Gestão Docente, com o apoio de 

tutores multiplicadores, que já utilizavam a ferramenta e tinham experiência no modelo 

de aula online. 

3.2. BREVE HISTÓRICO DOS CURSOS DE MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: 

GESTÃO DE SAÚDE, DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) 

Os cursos de MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde integram o 

portfólio dos cursos de pós-graduação lato sensu, do Instituto de Desenvolvimento 

Educacional, na Fundação Getulio Vargas (FGV) e são ofertados em todo o Brasil.  A 

FGV possui cursos de Pós Online e Presencial, que são direcionados para graduados e 

recém-graduados que desejam qualificação ou aperfeiçoamento na área, e cursos de MBA 
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que são recomendados para profissionais com maior tempo de experiência profissional 

na área. 

O quadro, abaixo, disponibilizado no Portal FGV, apresenta os tipos cursos de 

especialização comercializados pelo IDE assim como as suas características: 

 
Quadro 3 – Tipos de cursos de especialização comercializados pelo IDE-FGV. 

Fonte: Portal FGV (2021) 

Os cursos de MBA possuem coordenadores acadêmicos que são selecionados pela 

instituição e habilitados de acordo com a área de conhecimento para realizarem todo o 

acompanhamento acadêmico do curso e das turmas. Este trabalho vem sendo feito, 

atualmente, pelo Núcleo de Gestão Docente do IDE/FGV, junto às demais diretorias da 

FGV, com o objetivo de que existam coordenadores qualificados nas áreas a coordenar. 

Atualmente, são 6 coordenadores habilitados para o curso de MBA Executivo em 

Administração: Gestão de Saúde e que podem ser convidados a coordenarem cursos nessa 

área, conforme interesse das unidades conveniadas ou núcleos. 

Entre 2015 e 2021, o MBA presencial em Gestão de Saúde alcançou mais de 4.000 

matrículas, porém, em 2020, período em que começou a pandemia do COVID-19, 

verificou-se uma redução de, aproximadamente, 45% em relação ao número de matrículas 

no ano anterior. As turmas presenciais que estavam em andamento em 2020 tiveram as 

suas aulas presenciais interrompidas, temporariamente, e precisaram ser continuadas de 

forma online, via Zoom. 

No gráfico 2, apresenta-se uma visão geral do número de alunos matriculados em 

todos os cursos de especialização para que se possa ter um panorama geral de como a 

pandemia afetou a educação na FGV, mas, dando oportunidade para novas modalidades 

de ensino assim como proporcionando mais espaço para os cursos online e live. 
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Gráfico 2: Alunos matriculados em cursos de especialização de 2015 a 2021.  

Fonte BI (acessado em 13/01/2022) 

É possível identificar redução na quantidade de matrículas dos cursos de MBA 

presencial a partir de 2019, acentuando-se ainda mais no período da pandemia, em 2020. 

Em contrapartida, identifica-se que os cursos online e live vêm crescendo e ganhando 

espaço no mercado, principalmente, no período da pandemia, nos anos de 2020 e 2021. 

Entre 2020 e 2021, o curso presencial alcançou mais de 800 matriculados, com o 

esforço das conveniadas e dos núcleos. Em relação ao live, o número de matrículas foi 

de, aproximadamente, 350 alunos, mas vale ressaltar que a venda desse produto é 

centralizada e possui apenas duas ofertas anuais: abril e setembro. Em 2020, as primeiras 

turmas iniciaram somente em setembro.  

No gráfico 3, apresenta-se o retrato apenas dos cursos de MBA em Gestão de 

Saúde, onde é possível verificar a redução das turmas presenciais e o crescimento das 

turmas live. Em 2021, tivemos mais de 200 alunos matriculados no MBA live e, 

atualmente, temos 367 alunos matriculados, o que representa, aproximadamente, 10% das 

vendas.  
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Gráfico 3: Alunos matriculados nos cursos de especialização em Gestão de Saúde de 2015 

a 2021 (presencial e live). Fonte BI (acessado em 13/01/2022) 

3.2.1. SOBRE O MODELO LIVE 

Diante do cenário pandêmico, criou-se a oportunidade para novos produtos e, em 

2020, a FGV lançou um novo modelo de curso, com aulas ao vivo, via webconferência, 

chamado MBA Live. O curso de Gestão de Saúde, que já fazia parte do portfólio de cursos 

presenciais, foi lançado como: MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde – 

Live e foi um dos primeiros cursos a fechar mais de uma turma com 50 alunos. Vale 

ressaltar que não havia curso nesse modelo de MBA em Gestão de Saúde. 

De acordo com as informações no Portal da FGV (https://portal.fgv.br/), o modelo 

FGV Live é um novo formato de cursos com aulas totalmente ao vivo e que são 

transmitidas por webconferência, via Zoom. As aulas ao vivo são gravadas e 

disponibilizadas na plataforma ECLASS FGV para possibilitar o acesso dos alunos que 

não puderem assistir às aulas ao vivo. Os cursos privilegiam a troca de experiência e o 

debate entre professor e alunos. 

Assim como nos cursos presenciais, os alunos também têm acesso aos materiais 

didáticos que compõem o curso e à biblioteca FGV, com diversos artigos, cases e e-

books que podem ser acessados digitalmente.  As vantagens desses cursos incluem, 

conforme apresentado no Portal da FGV: 

• interação com colegas e professores em tempo real; 

• mobilidade para assistir às aulas de onde estiver; 

• aulas gravadas que ficam disponíveis para assistir novamente, no período de 100 

dias; 
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• network com professores experientes e alunos de todo o Brasil. 

Esses cursos são ministrados em dias e horários previamente agendados, e que são 

informados no ato da contratação do serviço. 

Dentro do portfólio do produto Live, com 33 cursos de 9 áreas de conhecimento 

distintas: Administração Pública, Direito, Economia e Finanças, Estratégia e Negócios, 

Gestão de Setores Específicos, Liderança e Pessoas, Marketing e Vendas, Relações 

Internacionais e Tecnologia e Ciência de Dados, temos, então, o curso de MBA Executivo 

em Administração: Gestão de Saúde. Na sua primeira oferta de venda, em setembro de 

2020, o curso de Saúde foi um dos primeiros a atingir quórum para fechar turma e foi um 

dos poucos cursos que conseguiu mais de 50 alunos matriculados, junto com os cursos 

considerados “carros chefe”, como: MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos e 

MBA Executivo em Gestão Empresarial.  

Vale ressaltar que, para esse novo produto, foi desenvolvida uma campanha de 

divulgação e realizados webinars com coordenadores e convidados para impulsionar as 

vendas. 

3.3. PROGRAMA DOS CURSOS DE MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO 

DE SAÚDE  

Os programas não possuem diferença em sua grade curricular e são compostos 

pelas disciplinas que seguem abaixo. A carga horária é de 432 horas/aula, tendo 14 meses 

de duração. 

Programa do curso de MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde 

(presencial ou live): 

• Aspectos Jurídicos em Saúde 

• Contabilidade para Executivos em Saúde 

• Gestão de Custos em Saúde 

• Análise de Investimento e Riscos 

• Ética e Sustentabilidade Social 

• Finanças Corporativas em Saúde 

• Gestão da Logística em Organizações de Saúde 

• Governança em Organizações de Saúde 

• Gestão de Pessoas em Organizações de Saúde 

• Gestão de Projetos em Organizações de Saúde 

• Gestão da Qualidade e Acreditação em Saúde 
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• Gestão de Serviços em Saúde 

• Marketing em Organizações de Saúde 

• Planejamento e Gestão Estratégica em Organizações de Saúde 

• Plano de Negócios em Saúde 

• Tecnologia da Informação e Inovação em Organizações de Saúde 

• Negociação e Administração de Conflitos 

• Gestão de Facilities, Hospitalidade e Serviços Hospitalares 

3.4. CORPO DOCENTE 

O corpo docente atuante nos cursos de MBA em Gestão de Saúde presenciais, 

entre 2019 e 2021, é formado, em sua maioria por mestres, que representam 41% desse 

universo. Já o corpo docente que tem atuado nos cursos de MBA em Gestão de Saúde 

live, considerando os anos de 2020 e 2021, é representado, em sua maioria, por 38% de 

professores com titulação de doutorado. 16% desses professores atuam nas duas 

modalidades: presencial e live. 

 

Gráfico 4: Titulação de professores entre 2019 e 2021 (presencial e live). 

Fonte BI (acessado em 13/01/2022). 

É responsabilidade dos coordenadores acadêmicos as indicações de novos 

professores e a alocação dos professores nos cursos. Para a seleção de novos professores, 

são considerados alguns pré-requisitos apresentados pelo Núcleo de Gestão Docente e 

que incluem: análise curricular do professor e, atualmente, análise pedagógica da 

proposta de plano de aula enviada pelo docente. É importante e aconselhável que sejam 
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alocados professores diferentes para cada uma das disciplinas, considerando formação e 

experiência profissional na disciplina a lecionar. 

O Núcleo de Gestão Docente, pertencente à Diretoria Geral do IDE, em 

conformidade com a manutenção da garantia da qualidade da FGV, é a área responsável 

pelo gerenciamento e pela definição de políticas institucionais referentes ao corpo 

docente atuante em todos os cursos do IDE. O NGD é composto por 8 funcionários e 

responsável pela gestão de mais de 1.200 professores que atuam nos cursos de educação 

executiva do IDE. 

Em relação à faixa etária do corpo docente, tanto nos MBA presenciais quanto 

nos live, a maioria se encontra na faixa etária de 51 a 60 anos, conforme é possível 

identificar no gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Faixa etária de professores entre 2019 e 2021 (presencial e live).  

Fonte BI (acessado em 13/01/2022). 

No gráfico 6, verifica-se que o corpo docente é predominantemente do sexo 

masculino tanto no curso live quanto no curso presencial, sendo 73% e 66%, 

respectivamente.  
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Gráfico 6: Sexo dos professores entre 2019 e 2021 (presencial e live).  

Fonte BI (acessado em 13/01/2022). 

3.5. CORPO DISCENTE 

Em relação ao perfil dos alunos, apresentaremos, a seguir, os gráficos com os 

dados dos alunos das turmas presenciais e live a fim de verificarmos suas particularidades 

e características. 

No gráfico 7, consta a faixa etária dos alunos, considerando o período de 2019 a 

2021. 

 

Gráfico 7: Faixa etária de alunos entre 2019 e 2021 (presencial e live). 

Fonte BI (acessado em 09/2021). 

É possível identificar que não há muita diferença entre a faixa etária dos alunos 

dessas duas modalidades do curso, mas é possível perceber um tímido aumento de alunos 
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mais jovens matriculados nas turmas live e um número maior de alunos entre 41 a 50 

anos, nas turmas presenciais. 

Em relação ao sexo dos alunos nas duas modalidades, o número de alunos do sexo 

masculino e feminino, segundo os dados do gráfico 8, é equilibrado nos dois cursos. 

 

Gráfico 8: Sexo dos alunos entre 2019 e 2021 (presencial e live). 

Fonte BI (acessado em 09/2021). 

 

Em relação à profissão e aos cargos ocupados pelos alunos das turmas de Gestão 

de Saúde, no período de 2019 e 2021, verificou-se que, aproximadamente, 27% são 

médicos, com faixa etária entre 29 e 64 anos; outros 29% são diretores, gerentes ou 

coordenadores; 7% são enfermeiros e os demais 37% são compostos por outros cargos 

(advogados, farmacêuticos, administradores etc.). Sobre o cargo ou profissão dos alunos 

das turmas live, não foi possível identificar, pois, os alunos não informaram na ficha de 

matrícula. 

3.6. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados para a pesquisa – uma vez que o interesse foi identificar no 

discurso dos coordenadores de curso, dos professores que atuam nas duas modalidades, 

dos alunos e ex-alunos de turmas presenciais (e que tiveram suas disciplinas com aulas 

presencias e remotas), a percepção quanto às mudanças, desafios, dificuldades, vantagens 

e desvantagens acarretadas pela pandemia em relação às modalidades de ensino e, 

consequentemente, às aulas ministradas – foi realizada por meio de entrevistas com 

roteiros semiestruturados e diferenciados: uma direcionada para coordenadores e 

professores (Apêndice A) e outra para alunos (Apêndice B). Para dar suporte ao estudo, 
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foram coletados dados secundários, por meio de pesquisa documental realizada junto à 

empresa, como relatórios de alunos matriculados nos cursos de especialização e de 

alocação de professores, manual de apresentação da área do Núcleo de Gestão Docente, 

publicações no Portal da FGV, comunicações internas de vendas de curso e documentos 

de professores, como titulação e minicurrículos. 

As entrevistas buscaram identificar o perfil dos coordenadores, professores e 

alunos, com o objetivo de compreender as percepções deles em relação às transformações 

ocasionadas no ensino e os principais fatores de sucesso, desafios e dificuldades. O 

propósito foi ouvir com atenção esses relatos e identificar as vantagens e desvantagens 

que perceberam nas aulas presenciais e online. 

3.7. UNIVERSO E AMOSTRA 

A amostra buscou por coordenadores, professores, alunos e ex-alunos do curso de 

Gestão de Saúde com o interesse em colher as percepções em relação às mudanças 

ocasionadas pela pandemia.  

As entrevistas foram realizadas com um grupo de 19 indivíduos, do curso de MBA 

em Gestão de Saúde. Para a delimitação, consideraram-se turmas em andamento e turmas 

iniciadas, presenciais e live, entre 2020 e 2021. O filtro privilegiou a escolha de 

professores que atuaram nas duas modalidades; para a escolha dos coordenadores, 

verificou-se aqueles que possuíam turmas em andamento e iniciadas neste período. 

Identificaram-se 4 coordenadores e todos foram entrevistados. Quanto à escolha dos 

alunos, os coordenadores apoiaram nas indicações e nos contatos com alunos, ex-alunos 

e alunos representantes das turmas. 

O convite para a entrevista foi realizado a 30 indivíduos (4 coordenadores, 15 

professores e 11 alunos), sendo que apenas 19 (4 coordenadores, 9 professores e 6 alunos) 

responderam positivamente ao chamado e conseguiram realizar, de fato, a entrevista. No 

convite, havia o detalhamento do que se pretendia com o contato, informando que fazia 

parte de uma pesquisa para a conclusão de uma dissertação de mestrado. Também se 

garantiu o anonimato das respostas e igualmente das informações pessoais.  

3.8. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de pesquisa proposto foi estruturado em duas partes: na primeira 

parte, buscou-se identificar o perfil do entrevistado e, na segunda parte, buscou-se 

identificar a percepção de coordenadores, professores e alunos em relação: (i) à 
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modalidade de curso: vantagens e desvantagens das aulas presenciais e online, (ii) 

desafios e dificuldades no uso de recursos tecnológicos, (iii) adaptação ao modelo live 

pelos professores, (iv) qualidade das aulas, (v) tendências para educação executiva e (vi) 

quanto ao curso, o que pode ser aprimorado. 

3.9. CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS 

O grupo com 19 respondentes finais apresentou o seguinte perfil: maioria do sexo 

masculino e entre 61 e 70 anos. 

 

Tabela 1 – Faixa etária dos entrevistados 

Faixa etária  
Quantidade de 

entrevistados 

Até 30 anos 1 

30-40 anos 3 

41-50 anos 4 

51-60 anos 4 

61-70 anos 7 

Tabela 1 – Faixa etária dos entrevistados. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Tabela 2 – Sexo dos entrevistados 

Sexo 
Quantidade de 

entrevistados 

Masculino 10 

Feminino 9 

Tabela 2 – Sexo dos entrevistados. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Perfil de coordenadores (4):  

Tabela 3 – Perfil de coordenadores. 

Fonte: elaborado pela autora baseado nas informações contidas na Sala Virtual de Professores e no Lattes. 

Perfil Nome Sexo Idade Estado 
Titulação validada/ 

comprovada 
Minicurrículo 

Modalidade de 

curso  

Tempo de 

entrevista 

Páginas de 

transcrição 

Coordenador C1 F 67 SP Doutorado 

Doutora e Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP; 

Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela FGV EAESP; 

Bacharel em Estatística pela USP. Ocupou cargos de liderança em hospitais de São 
Paulo, como Hospital Samaritano e Hospital Israelita Albert Einstein. É 

pesquisadora associada do FGVSaúde. 

Presencial 48 min. 11 p. 

Coordenador C2 F 67 RJ Doutorado 

Doutora em Comunicação pela UFRJ; Mestre em Psicologia pela PUC-RJ; 

Graduação em Psicologia pela PUC-RJ. Atua como professora convidada dos 
cursos de educação executiva presenciais de Gestão de Saúde, na FGV. 

Presencial 120 min. 45 p. 

Coordenador C3 M 63 RJ Mestrado 

Mestre em Administração pela FGV EBAPE. Atua como professor convidado dos 

cursos de educação executiva presenciais, na FGV. Autor de livro na área de 
Estratégia de Empresas, pela Editora FGV. 

Presencial 60 min. 15 p. 

Coordenador C4 M 70 SP Mestrado 

Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP; Economista pela PUC-

SP. É pesquisador associado do FGVSaúde. Autor de artigos sobre Planejamento 

Estratégico e Gestão pela Revista de Administração de Empresa – RAE e GV 

Executivo. 

Live 60 min. 8 p. 
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Perfil de professores (9): 

Perfil Nome Sexo Idade Estado 

Titulação 

validada/ 

comprovada 

Minicurrículo 
Modalidade de 

curso 

Tempo de 

entrevista 

Páginas de 

transcrição 

Professor P1 M 49 SP Doutorado 

Doutor em Administração pela Flórida Christian University; Mestre em 
Administração de Empresas pelo IBMEC; MBA em Engenharia Econômica-

Financeira pela UFF; Graduado em Administração de Empresas pela UFF. 

Atua como coordenador acadêmico de cursos de MBA, na área de Finanças. 

Live e presencial 44 min. 18 p. 

Professor P2 F 53 SP Especialização 

Possui MBA em Gestão Executiva em Negócios pelo INSPER; Pós-

graduação em Redes de Computadores e Segurança de Sistemas pela 
Universidade São Judas Tadeu; Especialização em Gestão de Tecnologia da 

Informação pelo IBMEC; Formada em Processamento de Dados pelas 

Faculdades Integradas Renascença. Ocupou cargos gerenciais em empresas 
como Phillips, Microsoft e Cadbury-Adam e no Hospital e Maternidade São 

Luiz, como gerente de TI.  

Live e presencial 48 min. 18 p. 

Professor P3 F 58 SP Doutorado 

Doutora em Direito do Consumidor e Mestre em Direitos Difusos e Coletivos 

pela Universidade Metropolitana de Santos; Graduada em Direito pelas 
Faculdades Integradas de Guarulhos. Atua como advogada. 

Live e presencial 47 min. 19 p. 

Professor P4 F 61 RJ Especialização 
Especialista em Psicossomática pelo Instituto de Medicina Psicossomática; 

Graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Celso Lisboa. 
Presencial 57 min. 16 p. 

Professor P5 M 39 SP Mestrado 

Mestre em Agronegócio e Desenvolvimento Regional pela Faculdade de 
Economia da UFMT; Especialista em Gestão Empresarial e em Gestão 

Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV; Bacharel em Direito pela 

Universidade de Cuiabá. Atuou em cargos de liderança, como CEO, diretor 

administrativo e financeiro e de TI de Grupos Econômicos com atuação 

nacional.  

Live e presencial 30 min. 8 p. 

Professor P6 F 54 SP Mestrado 

Mestre em Administração de Empresas pela FECAP-SP; Graduada em Letras 

pela Universidade Mackenzie. Atua como coordenadora e professora de 
curso de pós-graduação no SENAC-SP.  

Live e presencial 60 min. 32 p. 
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Professor P7 M 59 SP Mestrado 

Mestre em Administração pelo Mackenzie; Especialista em Recursos 

Humanos pela PUC /RJ; Especialista em Marketing pela ESPM/SP e MBA 

em Desenvolvimento do Potencial Humano pelo Centro Universitário De 
Brasília. Formação em Coaching pelo ICI - Integrated Coaching Institute, 

Sociedade Brasileira de Coaching e ABRACEM. 

Live e presencial 64 min. 29 p. 

Professor P8 M 62 SP Doutorado 

Doutor em Administração pela Flórida Christian University; Mestre em 
Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo; Graduação em Ciências Contábeis pelas Faculdades Tibiriça. Autor 

de livro na área de Contabilidade Financeira pela Editora FGV. 

Live e presencial 52 min. 31 p. 

Professor P9 M 49 RJ Doutorado 

Doutor em Políticas Públicas pelo PPFH/UERJ; Mestre em Contabilidade 

Financeira pela FAF/UERJ; Especialização em Auditoria Interna pela 

UNESA; Especialização em Administração de Recursos Humanos pelo 
ISEP; Especialização em Docência Superior pelo ISEP; Graduação em 

Administração de Empresas pela UNESA; Graduação em Ciências Contábeis 

pelo Instituto Superior de Estudos Sociais Clóvis Beviláqua. É professor 
associado da UERJ e professor da UFRJ. 

Live e presencial 95 min. 47 p. 

Tabela 4 – Perfil de professores. 

Fonte: elaborado pela autora baseado nas informações contidas na Sala Virtual de Professores e no Lattes. 

Perfil de alunos (6): 

Perfil Nome Sexo Idade Estado Titulação Atuação Turma 
Modalidade de 

curso 

Tempo de 

entrevista 

Páginas de 

transcrição 

Aluno presencial com aula 
presencial e remota 

AP1 F 38 PA - Belém Especialista Advogada 
Período: 02/2019-

12/2020 
Presencial 69 min. 33 p. 

Aluno presencial com aula 

presencial e remota 
AP2 M 41 

SP - São José do Rio 

Preto 
Mestre Enfermeiro 

Período: 08/2019-

09/2020 
Presencial 30 min. 13 p. 

Aluno presencial com aula 

presencial e remota 
AP3 F 43 ES - Vila Velha Especialista Representante Comercial 

Período: 09/2019-

07/2021 
Presencial 70 min. 23 p. 
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Aluno live AL4 M 29 MG - Vale do Aço Especialista Médico Período: 2020-2021 Live 33 min. 12 p. 

Aluno live AL5 M 38 SP Graduada Assessora Período: 2020-2021 Live 43 min. 21 p. 

Aluno live AL6 F 61 SP - Alphaville Mestre Médica Período: 2020-2021 Live 60 min. 10 p. 

Tabela 5 – Perfil de alunos. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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3.10. TRATAMENTO DOS DADOS 

Para o tratamento dos dados da pesquisa, utilizou-se o método de análise de 

conteúdo (Bardin, 2016), tendo como referencial teórico a educação a distância, que 

fornece suporte à análise dos dados. Esse método é uma maneira de analisar e categorizar 

mensagens e, segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Nessa pesquisa, visamos descrever percepções, expectativas e sugestões de alunos 

e professores quanto às modalidades de ensino para cursos de Gestão de Saúde. 

Inicialmente, antes da análise dos dados, foram criadas algumas categorias a partir 

do roteiro das entrevistas, baseado na literatura sobre modalidade de ensino e sobre as 

transformações do ensino na pandemia: 

Categorias 

Percepção sobre as modalidades dos cursos 

Percepção sobre a utilização dos recursos tecnológicos nas aulas online 

Percepção sobre o desempenho dos professores 

Percepção sobre a transição das aulas presenciais para as aulas online (no caso de cursos 

presenciais) 

Percepção sobre o curso 

Percepção sobre as tendências para a educação executiva 

Tabela 6 – Categorias de análise a priori. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao longo das entrevistas, aspectos positivos e negativos de cada modalidade 

foram mencionados e, por isso, foram reorganizadas as categorias e criadas subcategorias 

para melhor definir os dados coletados. A tabela abaixo ilustra as categorias e 

subcategorias atualizadas e que serão utilizadas nesse trabalho. 

Categorias Subcategorias 

Percepção sobre as modalidades de ensino 

- Vantagens da modalidade presencial 

- Desvantagens da modalidade presencial 

- Vantagens de cursos EaD síncronos 
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- Desvantagens de cursos EaD síncronos 

Percepção sobre as aulas online 

- Desafios encontrados pelos alunos 

- Desafios encontrados pelos professores 

- Qualidade das aulas 

Percepção quanto ao curso - Identificação de melhorias 

Percepção sobre as tendências para a 

educação executiva 

- Percepção sobre as tendências de ensino 

no pós-pandemia 

Tabela 7 – Categorias e subcategorias de análise a posteriori. 

Fonte: elaborado pela autora. 

As entrevistas foram realizadas por webconferência, através da ferramenta 

Microsoft Teams, gravadas e transcritas, com a autorização dos participantes. Essa etapa 

ocorreu no segundo semestre de 2021, nos meses de outubro e novembro. Foi realizada 

uma entrevista-teste antes de dar início às demais entrevistas. 

Posteriormente, os dados obtidos foram organizados de acordo com as categorias 

e subcategorias, facilitando a sua interpretação. Com isso, foi possível comparar a 

percepção de diferentes atores acerca de um mesmo fator. 

Concluídas as análises, foi possível identificar convergências e divergências entre 

as falas sobre um mesmo aspecto, permitindo uma visão holística dessas mudanças. 

4. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

Este capítulo é dedicado à análise dos resultados. Primeiramente, apresentaremos 

as trajetórias dos coordenadores e professores e a percepção quanto ao perfil das turmas, 

antes e durante a pandemia, e a motivação dos alunos ao terem escolhido o curso. 

Posteriormente, apresentaremos a análise das entrevistas com base nas categorias e 

subcategorias selecionadas a posteriori, ressaltando as citações mais relevantes e 

discutindo os resultados. 

Para que fosse mantida a confidencialidade das respostas dos entrevistados foram 

criados códigos para cada participante quando transcritas as citações: o código para 

coordenadores é: C1, C2, C3 e C4; para professores é: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e 

P9; e para alunos é: AP1, AP2, AP3, AL4, AL5 e AL6. 

 

4.1. TRAJETÓRIA DOS COORDENADORES E A PERCEPÇÃO SOBRE O PERFIL DOS 

ALUNOS ANTES E DURANTE A PANDEMIA 
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A entrevistada C1 é coordenadora dos MBA presenciais em Gestão de Saúde, que 

teve suas aulas presenciais impactadas pela pandemia. Segundo ela, não houve mudança 

no perfil dos alunos profissionais de saúde nas turmas, e eles continuam interessados na 

parte de gestão:  

“nossos cursos continuam sendo para média idade, um pouquinho da média 

para cima já tem uma certa experiência e eles querem aprender gestão, porque 

a pandemia trouxe de ensinamento para nós que não estamos na assistência. 

Em função dessa clareza de que gestão é importante, seja para o técnico, seja 

para o gestor, então, mas não vejo muita diferença no perfil das turmas, 

continua muito semelhante aos anteriores. Há praças que a gente tem mais 

médicos, há praças que a gente tem mais enfermeiros, há praças que a gente 

tem uma mescla dos dois (...) e eu não tenho observado muita diferença não, 

no perfil dos alunos.” (Entrevistado C1 – coordenador) 

Já a entrevistada C2, também coordenadora dos MBAs presenciais em Gestão de 

Saúde, mas atuante em outras localidades, percebe que o perfil dos alunos mudou muito 

e, segunda ela, está muito mais jovem: “ele tem um perfil muito mais empreendedor”. 

O entrevistado C3 atua como coordenador dos MBAs presenciais em Gestão de 

Saúde e de alguns outros cursos de MBA. Segundo ele, atualmente, na proporção de 

alunos da sua turma, “tem diminuído o número de médicos e têm aumentado o número 

de enfermeiros e enfermeiras de nível superior, mas eu tenho ainda 30 a 40% de médicos 

nas turmas”. Além disso, também ressalta que o impacto para os profissionais de saúde 

foi grande, pois, “eles ficaram mais ocupados ainda, principalmente, os profissionais que 

atuam na área assistencial. Os profissionais que atuam na área assistencial, a vida deles 

passou a ser uma loucura.” 

O entrevistado C4 é coordenador dos MBAs live em Gestão de Saúde e, segundo 

ele, a demanda grande que se teve de alunos para o curso live se deu, porque os alunos de 

Saúde querem a possibilidade de frequentar as aulas do seu consultório, por exemplo, e o 

ponto alto é a pluralidade das turmas live, visto o alcance geográfico que é proporcionado 

pela EaD: 

“Na área de saúde o ponto mais importante é que os alunos querem ter a 

possibilidade de frequentar as aulas para acessarem o curso no seu consultório, 

no seu hospital. É um pouco diferente de outras áreas, porque o médico e o 

profissional da área de saúde, como regra, ele tem um tempo super escasso, 

super limitado, a carga de trabalho dele é muito maior do que a média das 

outras profissões. O médico e enfermeiros também, começam a trabalhar 7 

horas da manhã e vai até às 7 horas da noite sem muita dificuldade, então, fica 

para ele inviável, muito difícil, muito trabalhoso, ele sair do emprego dele, se 

dirigir ao local físico para assistir aula.” (Entrevistado C4 – coordenador) 

 

“As turmas são mais homogêneas, na média, 60% dos alunos das turmas live 

são médicos, muito bem formados e, obviamente, do Brasil inteiro, que é uma 

das riquezas maiores no Live e eu acho que é justamente isso de propiciar que 

o Brasil inteiro esteja representado numa turma. Isso é riquíssimo!” 

(Entrevistado C4 – coordenador) 
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A maioria dos coordenadores entrevistados acredita que o perfil do aluno mudou, 

pois, está mais jovem e empreendedor, segundo a C2, e têm crescido o número de 

enfermeiros nas turmas, conforme o C3. O coordenador do curso live corrobora com a 

percepção de mudança e ressalta que o aluno da área de Saúde tem procurado por 

flexibilidade e valoriza a possibilidade de acessar às aulas do seu consultório ou no 

hospital onde trabalha. 

 

4.2. TRAJETÓRIA DOS PROFESSORES E A PERCEPÇÃO SOBRE O PERFIL DOS ALUNOS 

ANTES E DURANTE A PANDEMIA 

 

A entrevistada P2 leciona nos cursos de Gestão de Saúde desde 2019, na 

modalidade presencial, e na live, desde 2020, em disciplinas de gestão da tecnologia e 

inovação. É formada em tecnologia e processamento de dados, possui experiência na área 

de saúde, basicamente, desde 2007, e foi coautora de um livro sobre gestão estratégica 

em hospitais e clínicas.  

Segundo ela, o perfil dos alunos do live é mais jovem e recém-formado. Já no 

presencial, ela tem encontrado alunos que possuem mais experiência, com idade entre 40 

e 50 anos. Em relação à mudança do perfil por causa da pandemia, a entrevistada 

menciona que tem encontrado mais médicos nos cursos live do que nos cursos presenciais. 

“Da minha experiência eu notei que eu tenho, nós temos tido menos 

enfermeiros e outras áreas, nós temos tido mais médicos. Mais médicos, talvez 

pela questão de eles buscarem treinamento e capacitação na área de gestão. Eu 

tenho visto muito mais médicos (no live) do que no curso presencial. No curso 

presencial eu tinha bastante enfermeiros e áreas administrativas de hospital e 

tinha advogados.” (Entrevistado P2 – professor) 

A entrevistada P3 é advogada, atua há 20 anos com docente e na FGV, está há 8 

anos como professora convidada. Ela atua como advogada, na parte consultiva da saúde, 

dando parecer técnico, e leciona tanto na modalidade presencial quanto na modalidade 

live, na disciplina de aspectos jurídicos legais. Segundo à professora, ela também 

identifica que os alunos do live são mais jovens e têm menos conhecimento de gestão: 

“Muito recém-formados, muito residente, e muito, assim, ávidos de saber o 

básico, entendeu? Coisa que no presencial você já via um pessoal mais maduro, 

um pessoal que já tem clínica, já era diretor de hospital, então você vê um perfil 

diferente.” (Entrevistado P3 – professor) 

 

O entrevistado P1 é professor e coordenador dos cursos de MBA, desde 2001, e 

atua, especificamente, nas áreas de gestão e finanças. Atua nos cursos presencial, live e 

online, tendo experiência como coordenador de cursos a distância na FGV. Na área de 



57 
 

 
 

saúde, leciona em disciplinas de contabilidade e finanças, tendo um livro de sua autoria 

sobre gestão de custos em saúde.  

Segundo ele, o perfil do aluno mudou, principalmente, em relação ao online, pois, 

havia um certo preconceito de que o curso online é inferior ao curso presencial. 

“Com relação ao perfil do aluno, eu acho que mudou principalmente é que o 

aluno ficou menos preconceituoso em relação ao online. Ainda tinha muito 

preconceito e aí na pandemia, isso não tem a ver só com saúde não, mas a 

pandemia quase que obrigou todo mundo a ter acesso coisas online. É aí, um 

monte de gente acabou falando “poxa, não é que isso é legal?”. Tem gente que 

não se adapta, é natural, as pessoas são diferentes, porém o que eu acho que 

mudou muito foi o preconceito em relação a tudo que é online. Isso mudou 

radicalmente em todas as turmas e inclusive nas turmas de saúde.” 

(Entrevistado P1 – professor) 

 

O entrevistado P5 é professor convidado há 9 anos na instituição e atua na área de 

gestão financeira, tendo experiência como na gestão de controle administrativo e 

financeiro de um hospital, como consultor. Atua na disciplina de análise de investimentos 

e riscos e em finanças corporativas, na FGV.  

Segundo a sua experiência, ele notou que as turmas de saúde, especificamente, 

tinham um desafio maior que era a questão de um estresse e um cansaço muito grande 

por parte desses profissionais. E, em relação ao perfil dos alunos, ele relata que não 

identificou diferença e, de maneira geral, o público é o mesmo. 

O entrevistado P9 também é da área de finanças, é contador e atua como professor 

convidado dos MBAs presenciais em Gestão de Saúde desde 2018. Segundo o professor, 

ele ainda não conseguiu identificar diferença no perfil dos alunos, mas, ressalta que a 

forma de interagir no online é diferente e mais fria: “falta das brincadeiras sadias que 

desenvolvíamos na aula”. Além disso, ele também percebeu que é um público que tem 

dificuldade com disciplinas da área de exatas. 

A entrevistada P6 possui experiência com cursos a distância e leciona nas duas 

modalidades de ensino dos cursos de Gestão de Saúde: presencial e live e atua nas 

disciplinas de marketing. 

Segundo ela, a única mudança que conseguiu identificar foi o perfil demográfico 

e verifica uma heterogeneidade grande nos cursos live, pois, há alunos de diversas idades 

e regiões, diferentemente do que se encontra nos cursos presenciais. Um outro ponto 

relatado pela professora era de que os alunos do live eram pessoas mais do interior: 

“No live, das turmas que eu acompanhei, que eu trabalhei, assim, de interior, 

sabe? E, muitas vezes, não eram pessoas de capitais onde tinham as 

conveniadas.” (Entrevistado P6 – professor) 
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A entrevistada P4 é psicóloga e atua somente no MBA presencial em Gestão de 

Saúde, mas, por causa da pandemia, as suas aulas passaram a ser online. Também atua na 

área de marketing e logo no início da pandemia, a disciplina que estava ministrando 

presencialmente foi interrompida em março de 2020 e algumas semanas depois, 

continuou de forma online. Segundo ela, esse período, foi desafiador, pois, os alunos não 

estavam acostumados com a sala de aula online e não puderam se preparar. Para esses 

alunos a dificuldade também foi grande no âmbito pessoal, visto que muitos atuam na 

área da Saúde, em hospitais. 

“Nosso aluno ficou durante a pandemia toda no front, atendendo nos hospitais. 

Foram eles que nos salvaram, então, tirar esse aluno do front e levá-lo para 

uma sala de aula no online que não era para ele.” (Entrevistado P4 – professor) 

O entrevistado P7 atua como professor convidado na FGV há, aproximadamente, 

8 anos e leciona disciplinas da área de gestão de pessoas. Na área de saúde, atualmente, 

é consultor e realiza treinamentos para organizações desse setor, mas já trabalhou na área 

como funcionário de uma empresa de plano de saúde. 

Segundo ele, não identificou que o perfil do aluno tenha mudado, mas, sim o 

estado emocional, pois, encontra pessoas em sala de aula muito mais estressadas e 

preocupadas. 

“Esse pessoal aí não tinha nem vacina, ele teve que ir lá para frente, esses 

humanos veem morte todo dia então o nível de estresse deles é muito grande 

então é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, então, 

o que alterou foi a tranquilidade. Pessoal da saúde não tem escolha, ele vai para 

o campo de guerra todos os dias. Então, eu acredito e aí, assim, é uma crença 

minha e eu posso estar errado, que quando eu pego um grupo que está mais 

tenso, está mais preocupado, que está mais com 1000 coisas, o nível de 

exigência que eles fazem do professor é maior.” (Entrevistado P7 – professor) 

 

O entrevistado P8 é professor convidado da FGV e atua na disciplina de 

contabilidade do MBA em Gestão de Saúde nas turmas presenciais e live, desde 2020. 

Possui experiência em auditoria e consultoria em clínicas e hospitais e também é coautor 

de um livro da editora FGV, na área de contabilidade financeira. Segundo ele, também 

não identificou mudança no perfil dos alunos do presencial para o live e ressaltou que eles 

têm um receio com a disciplina de contabilidade, pois, acham que é um “bicho de sete 

cabeças”, mas, nada mudou, de acordo com a sua percepção. 

A partir das falas dos professores entrevistados, pode-se verificar que a maioria 

não identificou uma mudança substancial no perfil dos alunos. Entretanto, P2 e P3 

identificaram que o perfil do aluno de curso live é mais jovem e recém-formado, 

diferentemente do que se encontra nos cursos presenciais e P6 identificou maior 
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heterogeneidade nos cursos live, muito por conta do seu alcance geográfico. Além disso, 

P1 ressaltou que a percepção do aluno em relação ao online mudou e que o preconceito 

quanto a esse tipo de curso tem diminuído nas turmas. P7 e P5 relataram a questão do 

estado emocional desses alunos dos cursos de Saúde e, segundo eles, o que mais mudou 

foi que esse aluno está muito mais cansado e estressado e não necessariamente o perfil do 

aluno tenha se alterado. 

Comparando a visão dos coordenadores e professores em relação ao perfil do 

aluno, verifica-se que há divergências, pois, a maioria dos coordenadores acredita que o 

perfil do aluno sofreu alterações no sentido de estar mais jovem e em busca de mais 

flexibilidade, ao passo que a maioria dos professores não identificou mudança substancial 

no perfil dos alunos das turmas. Entretanto, dois dos professores entrevistados P2 e P3 

identificaram que o perfil do aluno do live é mais jovem e com pouca experiência em 

gestão, diferentemente dos alunos das turmas presenciais. 

 

4.3 TRAJETÓRIA DOS ALUNOS E A MOTIVAÇÃO NA ESCOLHA DA MODALIDADE DO 

CURSO 

Agora, apresentaremos a trajetória dos alunos, assim como o seu perfil, e a 

motivação para a escolha da modalidade: presencial e live. 

O entrevistado AP2 é aluno da turma presencial, enfermeiro, 41 anos, casado e 

tem 3 filhos. Atualmente, é coordenador de um serviço de emergência de um hospital 

privado em São José do Rio Preto e iniciou o curso de forma presencial em 2019 e em 

2020 teve que migrar para as aulas online, por causa da pandemia. 

Apesar de ter uma rotina atribulada, ele ainda preferiria fazer o curso presencial 

pelo contato com a turma e pela facilidade em trocar experiências: 

“Pela possibilidade de contato com a turma, de fazer vínculos, conhecer 

pessoas do meio de gestão, tanto enfermeiros quanto médicos. E também para 

a possibilidade de conhecer professores de outras regiões da FGV, que 

proporciona essa facilidade de fazer essa interação para trocas comerciais 

mesmo e de aprendizado dentro dessa dinâmica da pós.” (Entrevistado AP2 – 

aluno presencial) 

 

A entrevistada AP3 é aluna da turma presencial, tem 43 anos e mora em Vila 

Velha, no Espírito Santo. Atua na área comercial, de equipamentos odontológico e 

hospitalares e ela também começou o curso em 2019 e em 2020 teve de continuar por 

aulas online. 
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Segundo a aluna, ela optou pela modalidade presencial em virtude da troca de 

experiências e conhecer profissionais da área para fazer contatos e relatou que não faria 

cursos a distância “de jeito nenhum”: 

“Então, eu optei pela modalidade presencial porque o MBA de um modo geral, 

pelo menos, eu já tinha feito o meu primeiro, é uma troca muito rica de 

experiências, é uma energia diferente, você conhece outros profissionais que 

não são diretamente da sua área, mas que tem o mesmo interesse que você. (...) 

Então, procurei MBA presencial porque nunca me veio pela cabeça, nem me 

vem mesmo agora, que a gente tem outras possibilidades (...) eu não penso em 

fazer um curso em EAD de jeito nenhum.” (Entrevistado AP3 – aluno 

presencial) 

 

A entrevistada AP1 foi também aluna do curso presencial de Gestão em Saúde, 

tem 38 anos, é advogada e professora universitária. Ela optou por realizar o curso para 

fazer uma transição de carreira da área de Direito para a área da Saúde e porque a 

interação com alunos e professores é melhor, pois, é como se o aluno fizesse uma imersão 

nesses dias de aula presencial, facilitando o aprendizado. Segundo ela, sempre preferiu o 

presencial, mas, durante a pandemia considerou outros modelos de curso e gostaria de um 

modelo híbrido, onde há momentos presencias e online. Ela é casada e tem 1 filho. 

“Em 2019, apesar da FGV ter alguns cursos EAD, Gestão de Saúde era 

somente na modalidade presencial e os professores vêm do Rio e São Paulo, 

uma vez por mês, para dar curso para a gente aqui em Belém. Então, em 2019, 

o curso que eu queria fazer eu não tinha outra possibilidade e te confesso que 

até antes da pandemia eu sempre preferia presencial, porque apesar do 

deslocamento, você consegue interagir melhor, você tem contato com os 

professores, você está no local, no ambiente, então isso tudo facilita o 

aprendizado porque a gente faz uma imersão (...) então a gente vive aquilo ali 

intensamente. Essa foi a escolha do presencial.” (Entrevistado AP1 – aluno 

presencial) 

 

Já o entrevistado AL4 é aluno do curso live de Gestão de Saúde, que possui aulas 

online, ao vivo, e é representante da sua turma. AL4 tem 29 anos, é médico, mora no leste 

de Minas Gerais, no Vale do Aço e já havia feito outros cursos na modalidade a distância 

em que, segundo ele, gostou muito da experiência. A escolha do curso foi pela 

flexibilidade. 

“Atualmente, eu trabalho na fundação São Francisco Xavier que é um braço 

social da Usiminas, na atenção suplementar (...) e devido essa flexibilidade do 

modelo live eu consigo fazer isso e manter as minhas atividades aqui. Eu iniciei 

a turma no início do ano e eu sou representante da minha turma.” (Entrevistado 

AL4 – aluno live) 

 

“Eu já tenho uma pós-graduação (...) feita com a universidade do Rio Grande 

do Sul e tive uma experiência a distância também que foi muito proveitosa uma 

vez que a plataforma é muito organizada (...) e tinha todo um contexto didático 

voltado para andragogia, então, para o ensino do adulto, que facilitou muito. 

Um curso que foi muito flexível principalmente pelo momento que está 

vivendo de pandemia então foi uma experiência muito boa essa pós-graduação 
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prévia que eu fiz e na mesma expectativa o também MBA live.” (Entrevistado 

AL4 – aluno live) 

 

A entrevistada AL5 é formada em Serviço Social e Direito e, atualmente, é 

assessora especial da reitoria de uma universidade de Medicina e também atua como 

advogada do seu escritório. É aluna do MBA live, representante de turma, casada e tem 

38 anos. AL5 também já tinha experiência em cursos a distância e é adepta deste modelo 

de ensino, pois, preza pela flexibilidade e autonomia no ensino. 

“Bom, primeiramente, pela possibilidade de estar depois da minha rotina de 

trabalho, que não permite que eu assuma essa responsabilidade de estar sempre 

presencial e outra questão, eu, particularmente, sempre preferi estudar de uma 

forma mais individual do que em sala, eu me concentro melhor. E também pela 

questão da pandemia, porque o curso começou no primeiro semestre do ano 

passado e a coisa ainda estava preocupante, então, era o que permitia.” 

(Entrevistado AL5 –aluno live) 

A entrevistada AL6 também é aluna do MBA live em Gestão de Saúde, é médica 

e tem 61 anos. Também não é a primeira experiência dela em EaD, pois, já fez cursos em 

outras instituições e foi muito positivo. Segundo ela, a sua rotina nos hospitais não 

permite o deslocamento para as aulas presenciais e, por isso, a flexibilidade de tempo e 

espaço do live foram primordiais para que ela conseguisse realizar o curso. 

“Em 2011/2012 eu prestei a faculdade GV, foi uma prova muito difícil, 200 e 

poucos candidatos e 70 vagas, eu passei muito bem, passei em 20º lugar e isso 

há 10 anos atrás e eu não fiz porque eu não podia vir toda noite, o custo era 

muito maior e eu morava num lugar a 30 km de lá. Eu moro na Alphaville, 

Barueri e ficava no centro de São Paulo, bem na Avenida Paulista, excelente o 

local, é muito bom mas para quem tá morando em São Paulo e ele era noturno 

das 19 às 23 e eu sozinha de carro à noite tem que ir para aí, acho que eram 

três ou quatro vezes por semana então era o tempo exíguo, a distância da minha 

casa era muito grande e o custo é muito maior aí eu infelizmente não fui porque 

não dava mesmo, eu tinha meus filhos, eram menores. Passados 10 anos, veio 

a pandemia e aí eu pensei nessa oportunidade de fazer de novo por causa de eu 

não precisar ir presencial, o custo era menor e a disponibilidade de tempo eu 

não tinha mais, por sinal, eu tinha menos de disponibilidade de tempo, eu 

passei ainda para trabalhar na linha de frente da covid como gestora então eu 

também trabalhei muito em hospital de campanha, ajudei a montar dois 

hospitais de campanha, então, o tempo não foi um fator tão decisivo porque o 

tempo continuou na mesma quantidade. Mas a distância do local e o custo para 

mim foram fatores que me fizeram ressonhar e acabou dando certo." 

Os fatores motivadores dos alunos são diversos, mas, quando se trata de 

modalidade presencial, o discurso de “troca de experiências” e de “contato mais próximo” 

são muito fortes e frequentes nas falas dos alunos. Em relação aos cursos live, os três 

alunos entrevistados já haviam tido experiência positiva em outros cursos EAD e se 

identificaram com a proposta. 

4.4. PERCEPÇÃO SOBRE AS MODALIDADES DE ENSINO 
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Essa variável abarca a percepção dos coordenadores, professores e alunos sobre 

as modalidades de ensino e apresenta quatro subcategorias – vantagens das aulas 

presenciais, desvantagens das aulas presenciais, vantagens das aulas online e 

desvantagens das aulas online – que abordam diversos temas. A palavra networking foi 

citada pelos coordenadores, professores e alunos 36 vezes, principalmente, em relação à 

vantagem da presencialidade; maior controle em relação à turma foi citado, pelo menos, 

3 vezes pelos professores e maior participação/interação e comprometimento dos alunos 

nas aulas foi citado 31 vezes pelos professores. 

Em vários momentos, os coordenadores, professores e alunos argumentaram sobre 

os principais facilitadores das aulas online tanto para o curso presencial quanto para o 

curso live, mas, trazendo os desafios encontrados com esse novo modelo. 

 

4.4.1. VANTAGENS DA MODALIDADE PRESENCIAL 

 

Ao analisar as entrevistas foram observados vários comentários que ressaltavam 

diversos pontos positivos sobre as aulas presenciais e foi abordada uma variedade de 

temas, como: maior networking entre os alunos; maior controle em relação à turma, pelos 

professores; maior participação dos alunos nas aulas e o comprometimento com as aulas, 

que também foi um ponto citado pelos professores em comparação às aulas online. 

- Networking 

A troca de experiências entre os alunos e professor foi um aspecto muito 

ressaltado em relação às aulas presenciais, tanto do ponto de vista dos professores e 

coordenadores quanto dos alunos, que perceberam que a interação entre todos é mais 

facilitada na presencialidade, principalmente, por causa dos intervalos, onde os alunos 

têm a oportunidade de se conhecerem um pouco melhor e identificarem pontos em 

comum.  

“vantagens do presencial: o nível de troca maior entre os participantes. É óbvio 

que a gente não pode contar o tempo só da aula, nos intervalos, antes da aula e 

depois da aula as pessoas trocam experiências, trocam dificuldades então tem 

um trabalho de processo grupal que envolve eu mostrar inclusive as minhas. 

Então esse momeinto do informal e eu tenho uma experiência muito grande 

nesse sentido, ele potencializa o nível de troca muito grande. Essa é uma 

vantagem do presencial e uma outra vantagem do presencial é minimizar o 

nível de distrações. (Entrevistado P7 - professor) 
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“não tenho dúvida que a principal vantagem é o network, os alunos até hoje 

reclamam que perderam aquela hora do cafezinho, o almoço que é aonde você 

consegue fazer os contatos.” (Entrevistado C1 - coordenador) 

“no presencial, talvez, tenha uma facilidade um pouco maior para o contato do 

docente com os alunos talvez isso pode ser mais facilitado porque às vezes a 

gente vai dar aula e tem um cafezinho tem algumas coisas que dão uma 

aproximada um pouco da turma isso pode ser pode ser uma vantagem.” 

(Entrevistado P1 - professor) 

“A vantagem do presencial é o comportamento humano, o relacionamento com 

as pessoas porque você vai muito além da aula você acaba ouvindo deles 

experiências práticas que contribuem até para o desenvolvimento da aula eles 

são eles estão mais exemplos para encaixar na matéria então essa é a vantagem, 

a gente perdeu essa relação de comportamento humano, é que o pessoal gosta 

de chamar de networking.” (Entrevistado P9 - professor) 

“O positivo é interação entre alunos e professores, é você ter aquele contato 

direto com a coordenação do curso, com a administração, você consegue fazer 

o network porque essa possibilidade do MBA é muito grande então eu que 

vinha de uma área do direito entrar na área da saúde, eu te confesso que se não 

fosse a FGV eu não sei como eu teria feito porque a gente faz muitos contatos 

então isso é fundamental para quem quer estar inserido no mercado de 

trabalho.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“o nível de discussão em sala de aula era muito grande, a abertura ao diálogo 

com os professores e a troca de experiências era muito mais rica porque as 

pessoas se sentiam extremamente à vontade para poder falar cada um de suas 

experiências e os professores também na condução da turma. (Entrevistado 

AP3 – aluno presencial) 

“você tem maior facilidade de aprendizado, você tem contato, a possibilidade 

de interação entre alunos e com o professor é bem maior, facilidade de você 

tirar dúvidas, de participar, pois, a possibilidade de você fazer uma interrupção 

em um debate ou uma discussão com os alunos e com o professor são maiores 

(...) a gente não tem um intervalo junto então, nos intervalos dessas aulas é que 

acontece a grande parte do network, é quando você troca experiência, onde 

você conhece o trabalho do colega, o colega te conhece e você troca 

experiências. Quando você está no online, no intervalo a gente desliga a 

câmera.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“a interatividade entre as pessoas é diferente muitos desligam a câmera.” 

(Entrevistado AP3 – aluno presencial) 

Segundo alguns autores (Aretio, 1994; Mungania, 2003; Bayma, 2009; Litto e 

Formiga, 2009), uma das críticas à EaD é justamente a falta de interação entre os alunos 

e a troca reduzida de experiências tanto entre alunos quanto entre alunos e professor, 

desfavorecendo o networking. Porém, nas aulas online, as ferramentas digitais também 

podem ser consideradas facilitadoras no aprendizado colaborativo, conforme ressaltam 

Litto (2009) e Passos (2018) quanto às ferramentas e mídias digitais a favor das interações 

em sala de aula.  

Uma das alunas da turma live, por exemplo, não se sente prejudicada em relação 

ao networking nas aulas online e reforça a questão da troca de experiências profissionais 

além do espaço da sala de aula, através de outras ferramentas digitais: 



64 
 

 
 

“a questão da troca das experiências profissionais que permite também, o que 

que nós fazemos novamente com essa questão das redes, a gente tem um grupo 

de WhatsApp da sala e o pessoal compartilha muitas coisas na sala de aula, 

quando a gente tem a questão dos cases que é dividido entre turmas, sempre 

cada um traz sua experiência (Entrevistado AL5 – aluno live) 

- Maior controle da turma 

Os professores relataram que o ensino presencial favorece o acompanhamento e o 

controle dos alunos da turma, pois, nas aulas online, muitos deles desligam as câmeras, 

dificultando a visualização de alunos com dúvidas e a confirmação, apesar de conectados, 

de saber se estão todos acompanhando a aula ou não. Então, essa necessidade do controle 

ainda é algo que incomoda aos professores, mas, para os alunos é uma questão de 

autonomia e liberdade.  

Ben-Amram et al., 2021 confirma essa concepção ressaltando que fica mais difícil 

para o professor identificar o nível de compreensão dos alunos e daqueles que precisariam 

de mais atenção. Por isso, o entendimento do aluno em relação a sua autonomia do 

processo de aprendizagem é importante a fim de que ele tenha a facilidade de acionar o 

professor nesses momentos (Passos, 2018). 

“Olho no olho ali com o aluno é imprescindível.” (Entrevistada P4 - professor) 

“A reação corporal da dúvida era clara, você via quem estava com dúvida, 

quem estava fazendo exercício e quem estava só nas costas de alguém.” 

(Entrevistado P9 - professor) 

“A aula remota para o professor eu não vi nenhuma dificuldade, no entanto, 

quero esclarecer que a aula presencial no contato físico visual, de chegar perto 

do grupo, conversar, olhar toda a turma, as expressões corporais, um olhar para 

baixo, pensamento na lua, isso eu não consigo ter no remoto.” (Entrevistado 

P9 - professor) 

“Eu acho que no presencial você consegue identificar maior as dificuldades do 

aluno porque você está olhando para ele, no remoto, uma boa parte deixa a 

câmera desligada então você não sabe só não está aproveitando.” (Entrevistado 

P8 - professor) 

“é um retorno muito rápido então quando a gente está dando aula e você está 

olhando para todos na sala de aula física, no ambiente presencial, as reações 

das pessoas já fazem com que você evolua naquele assunto ou volte porque a 

gente vê as carinhas de interrogação, a gente vê os sorrisos abrindo (...) Você 

consegue detectar mais facilmente em relação ao ambiente online.” 

(Entrevistado P6 – professor) 

“o presencial facilita para o professor a compreensão se o aluno está ou não 

seguindo o raciocínio, assimilando os conceitos, metodologicamente, o 

presencial ele traz essa vantagem porque eu estou ali de frente com um aluno 

então ele faz uma cara de interrogação, eu já rapidamente consigo identificar 

no conjunto da sala.” (Entrevistado C1 - coordenador) 

“o networking, o cafezinho no intervalo, bate-papo, não é a troca com os 

alunos, é ver a alegria deles estarem ali com a gente, então, a gente faz conexão, 
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não é só um contato. É uma conexão que a gente cria com os nossos alunos 

(Entrevistado P4 – professor) 

- Comprometimento 

A questão do comprometimento foi algo trazido, especialmente, pelos 

professores, pois, segundo a percepção que eles tiveram comparado às aulas online é de 

que os alunos se dedicam mais quando estão no presencial. Ou seja, o fator da autonomia 

do aluno em relação a sua aprendizagem também é algo que precisa ser entendido pelos 

próprios professores, que neste espaço, possuem papel de guia e facilitadores da 

aprendizagem para os alunos (Martin et al., 2019). 

É importante ressaltar também que o aluno do presencial não necessariamente irá 

se comportar como um aluno do curso live, pois, foram escolhas diferentes, porém, o 

aluno do presencial precisou de adaptar ao contexto digital diante da pandemia. 

“Nas turmas que são presenciais, no online, tem pessoas que chegam no meio 

da aula ou não vem a aula sabe? Então essa coisa de que eu posso ver a aula 

gravada e posso não vir para nenhuma aula ele cria um estado. Está ali a minha 

disposição, não preciso me comprometer, porque assim qual é a diferença de 

você estar presencial e você vê a aula depois? Você simplesmente viu alguém 

entregando, mas você não entregou nada. Então tem uma sutileza é muito 

grande quando eu chancelo que você terminou um pós-graduação e você não 

assistiu nenhuma aula presencial.” (Entrevistado P7 - professor) 

“As vantagens eu ainda insisto que realmente é dedicação das pessoas. Estão 

lá dedicadas, então, elas não ficam naquela situação do tipo “eu vou ali e já 

volto no banheiro”; “eu vou ali comer e já volto”. Elas ficam dedicadas, então, 

elas podem trocar muito mais facilmente informações e experiências com os 

próprios alunos da sala. (Entrevistado P2 - professor) 

Comparando a visão dos alunos e professores entrevistados, verifica-se que dentre 

as vantagens do presencial converge-se a percepção quanto ao networking e troca de 

experiências entre os alunos e professor que, segundo eles, é maior nas aulas presenciais 

quando comparado às aulas online. A maioria dos professores também identifica que o 

acompanhamento dos alunos nas aulas e o comprometimento deles é melhor nas aulas 

presenciais, visto que, nas aulas online muitos alunos não ligam as câmeras. 

4.4.2. DESVANTAGENS DA MODALIDADE PRESENCIAL 

Dentro das desvantagens do ensino presencial, alunos e professores entrevistados 

relataram o deslocamento, como principal fator, e o desgaste físico por parte dos 

professores, que viajavam bastante para dar aulas em diversas regiões do Brasil. A 

questão da segurança também foi citada pelo professor P9, tendo em vista que as aulas 

terminam à noite. 
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“Das dificuldades, acho que é basicamente o deslocamento e talvez dificuldade 

de acesso para estacionar.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“E os pontos negativos sempre serão trânsito, o tempo que você leva 

deslocamento porque você faz toda uma organização de agenda para chegar no 

curso e nem sempre você conseguir chegar no horário e o curso na modalidade 

presencial exige 75% de presença e às vezes seria inviável. A questão de tempo 

também aqui em Belém é igual ao Rio, quando chove alaga tudo então é a 

única coisa que eu te digo assim, torna difícil o curso presencial você pensar 

nesse deslocamento nessa dificuldade.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“É o perigo da rua, assalto, estacionamento, gasolina como está hoje.” 

(Entrevistado P9 - professor) 

“Mas você perde um tempo muito grande, é um desgaste mental muito grande 

quando a gente tem esse deslocamento para outros lugares, depende de avião, 

é muito complicado. É segurança porque quando por exemplo ao terminar 

11h20 a aula, quantos alunos não foram assaltados esse horário vários então 

quando você está no uso que está no conforto da sua casa você deve se portar, 

tanto professor como aluno como se tivesse uma sala presencial.” 

(Entrevistado P8 - professor) 

4.4.3. VANTAGENS DE CURSOS EAD SÍNCRONOS 

 

Em relação às vantagens dessa modalidade, os professores e coordenadores 

identificaram que a flexibilização de tempo e espaço; fácil acesso; a eliminação da 

barreira geográfica e a flexibilização de métodos de ensino foram relevantes nas falas, 

principalmente, para as disciplinas de finanças, onde os professores conseguiram explorar 

de maneira mais prática o conteúdo, confirmando o que Bayma (2009) e Litto e Formiga 

(2009) apontaram como fatores que tornaram a EaD como alternativa viável para a 

formação de profissionais. 

“ele viu no curso Live a possibilidade de se manter atualizado e aprender, 

agregar valor em termos de gestão dentro da sua dinâmica do dia a dia, ele não 

precisa sair às 4 horas do consultório dele, do hospital para chegar às 6:30 na 

sala de aula da Fundação Getúlio Vargas.” (Entrevistado C4 - coordenador) 

“No remoto eu acho que tem algumas vantagens primeiro a vantagem de você 

estar no seu ambiente, então você pode a qualquer momento, terminou a aula 

você já está na sua casa, você não pega trânsito, você não chega atrasado por 

causa do trânsito então eu acho que isso é uma vantagem que eles próprios 

reconhecem”. (Entrevistado C1 - coordenador) 

“médico no presencial tinha perdas também, pois eles são muito requisitados, 

sai muito para atender um telefonema 5-10 minutos, depois volta, perdeu 

aquela parte na aula e na fica gravado, essencialmente, todo mundo em 100 

dias que é um tempo muito razoável, né? 3 meses e pouco ele pode rever parte 

da explicação que ele perdeu se caso ele teve que desligar e atendeu um 

telefonema.” (Entrevistado C3 - coordenador) 

“A visão da FGV de trazer a aula gravada em que o aluno mesmo no momento 

que não era o dia da aula que ele não podia estar, ele ia assistindo os pedaços 
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da aula. Eu acho que essa foi uma grande solução ágil.” (Entrevistado P4 – 

professor presencial) 

“No online, eu acho que o bom é a questão do ir e vir. Eu moro na Barra, então, 

para eu trabalhar em Botafogo, na Candelária, eu levo de 1 hora, às vezes, 1 

hora e meia, dependendo do horário. Se for na sexta-feira pra ir e pra voltar, 

mas vou com toda alegria. Mas está em casa e você acabar a aula eu já posto o 

link, já posto o material de trabalho ou para a próxima aula para o final do 

módulo. Então isso é muito prático. Essa praticidade é de você estar aqui está 

em casa, não perder tempo, não ter que se deslocar e além de tudo, também o 

fato de você criar as atividades online e ter essa interação com o aluno também. 

Eu acho que muito professor teve que vir na pressão para o online, teve que se 

adaptar com a tecnologia e isso facilita.” (Entrevistado P4 – professor 

presencial) 

“E acabar com esse paradigma que aula você só pode dar presencialmente né 

e eu acho que não. MBA é possível você dá aula remotamente (...) e tendo em 

vista o pessoal da área de saúde, tem médico não sei onde tarde fazendo 

plantão, porque o que eu observo muito nos cursos: “professor, eu estou de 

plantão aqui mas estou assistindo”. É fantástico, acho que essa tecnologia 

acesso remoto é excelente e eles viram que o quanto isso era importante porque 

tinha um problema de deslocamento, não poder chegar... Para eles foi 

fantástico a questão de tempo descansar, principalmente, a área de saúde com 

aqueles plantões malucos e que se fosse no presencial muitos não poderiam 

fazer isso.” (Entrevistado P8 - professor) 

“Primeira vantagem é o acesso do tipo de conteúdo e de um MBA tão relevante 

como esse nosso do FGV live para o Brasil inteiro. Inclusive, alunos que estão 

fora até do Brasil estão fazendo curso, então, a abrangência geográfica para 

mim é a maior vantagem. Dispor da plataforma e poderem acessar o curso 

quando for da conveniência deles, a flexibilidade de acessar.” (Entrevistado P2 

- professor) 

“O fato de ser online para ao professor é a vantagem de Finanças então do 

ponto de vista de tecnologia, obrigatoriamente, o aluno está do lado de lá com 

tecnologia então eu posso entrar em site, fazer trabalhos com planilhas, 

trabalhar com salas simultâneas de forma organizada, posso apresentar 

conteúdos de forma dinâmica, vídeos, enfim, além da otimização de tempo 

porque entrega e não tem mais aquele atraso de chegar depois e incomodar os 

alunos. Também a liberdade de o aluno pode pegar a gravação e poder 

aproveitar também da mesma forma.” (Entrevistado P5 - professor) 

A aula online também possibilitou os professores de trazerem convidados para 

palestras às turmas, de acordo com a temática da disciplina, fator que no presencial é mais 

difícil, pois, envolve um custo maior, deslocamento e agenda. Conforme Bruno e Hessel 

(2021), a mediação por meio das tecnologias digitais transformou a prática docente, 

trazendo integrações mais facilitadas para as aulas. 

“a gente consegue atrair executivos que é na minha opinião é o mais importante 

com um curso a distância, é gente de mercado falar para mercado e isso é muito 

legal então você ter gente que foi ex-presidente da empresa, isso é muito legal.” 

(Entrevistado P1 - professor) 

“a gente traz o conferencista e facilitou, pois, o conferencista pode morar em 

Portugal (...), pode morar em Londres... alunos adoram esse tipo de aula e eles 

elogiam.” (Entrevistado C2 - coordenador) 
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Em relação ao curso live, há um ponto que é a diversidade cultural por causa do 

alcance geográfico que esse curso possui, atendendo a alunos de diversas regiões do 

Brasil e do mundo, possibilitando uma troca de experiência mais diversa. O que corrobora 

com a concepção de Zulian (2003) sobre a diversidade que a educação a distância 

proporciona, explorando e ampliando a riqueza das discussões em sala de aula. 

“Relação à diversidade cultural do live é dos alunos que estão aí, em várias 

regiões do Brasil. Isso é muito rico nas discussões, então cada um traz a sua 

percepção, o que está acontecendo no hospital, como foi a implantação de 

alguma estratégia de marketing, no caso, se daria certo ou não pelo perfil do 

público, a influência da cultura para realização de alguma estratégia.” 

(Entrevistado P6 – professor) 

“Sim, eu acho que a troca de experiência foi fundamental nos cursos live 

porque você pegava um médico de Matogrosso, outro de Porto Alegre, com 

públicos-alvo diferentes e isso agregou o que eu estava ministrando naquele 

momento (...) o live propicia e o presencial não, porque você está num núcleo 

aonde a maioria da região, então conhece o perfil do paciente, agora, a troca 

de experiência e de gestão, houve um acréscimo nos cursos live, isso daí com 

certeza” (Entrevistado P3 - professor) 

“Por outro lado, no live ele é interessante porque você tem um termômetro do 

que está acontecendo no país então a gente consegue entender o que tá 

acontecendo no Nordeste, o que tá acontecendo no Norte, no Sul e a gente vê 

que de certa forma as pessoas estão buscando a mesma coisa, os temas, eles 

são muitas as dificuldades de cada um. Eu acredito que soluções é que podem 

ser mais diversas, sabe? Então, é o que eu tenho notado que é o interessante 

desse MBA live é que a gente consegue ter um olhar um pouco mais amplo do 

network, situações um pouco além do que a gente vive em Minas, por exemplo, 

Belo Horizonte, que é onde eu estou. (Entrevistado AL4 – aluno live) 

“cada um traz a sua experiência, obviamente, dentro de cenários diferentes, 

então eu tenho um colega que está na Bahia, eu tenho outro colega que está no 

Rio Grande do Sul e a gente sai daquele daquela mesmice de São Paulo, o 

pessoal do Rio, por exemplo, que é um pessoal muito bacana. Então, assim, 

eles trazem novas perspectivas novas estratégias que às vezes não foi pensado 

ou que eventualmente a gente achou que não fosse possível de ser implantado 

aqui.” (Entrevistado AL5 – aluno live) 

Os alunos entrevistados mencionaram a questão do custo-benefício, pois, não têm 

o deslocamento até a instituição; a flexibilização, de assistir a aula de onde estiver e por 

se tratar de um público executivo e profissionais de saúde, isso se torna ainda mais 

valorizado. A possibilidade de assistir as aulas gravadas e consultar o conteúdo quantas 

vezes desejar também foi algo citado, confirmado por autores como Aretio (1994) e 

Mungania (2003). 

“Eu arrisco dizer que acabou saindo mais barato, muito mais barato. Tudo bem, 

você tem que ter um investimento ferrenho na parte de tecnologia, mas, se você 

for parar para pensar você está bem e isso impacta desde o meio ambiente tanto 

em questão de segurança.” (Entrevistado AL5 - aluno live) 

“Como eu estava dizendo, a gente tem alguns colegas e a maioria são médicos 

e médicas da minha turma e alguns têm plantão, outros têm congresso e essa 
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questão de ser live permite que todo mundo participe independentemente de 

onde esteja e eu não vejo nenhum tipo de prejuízo no modelo de aprendizado 

assim nenhum, muito pelo contrário.” (Entrevistado AL5 – aluno live) 

“E o ponto geográfico que eu estou dificuldade de ter acesso a capital, no caso, 

aqui apesar da distância não ser muito, são 200 km mas a estrada não é fácil. 

Demora para chegar, é uma estrada cansativa então o fato de fazer EAD 

facilitou muito minha vida, muito mesmo. Eu consigo fazer em casa e o estudo 

assim, então eu não preciso tá num momento da aula e isso facilita muito. 

Geralmente o tempo que eu tenho disponível é final de semana para estudar 

mesmo, para me dedicar.” (Entrevistado AL4 - aluno live) 

“Eu gosto de que a gente tem que se reunir, eu já fiz curso em que você tem 

autonomia para entrar e assistir aula a hora que você quiser e não precisa se 

reunir com a classe e eu não achei que é tão rico como esse, que é uma aula, 

você tem que entrar na aula com todo mundo e isso te cria disciplina, então 

achei que são pontos positivos ele ser a distância mas ele ter horário para 

começar e o horário para terminar.” (Entrevistado AL6 – aluno live) 

Os alunos do presencial, apesar de terem apresentado em seus discursos um certo 

preconceito e receio às aulas online, também identificaram pontos positivos como a 

comodidade de poder assistir as aulas em casa, principalmente, no contexto de pandemia, 

e de poder retomar as aulas quando necessário, tendo a possibilidade de assistir 

novamente as gravações.  

“A comodidade de você estar em casa. Você tem uma redução do custo de 

deslocamento. Então essa é uma grande vantagem.” (Entrevistado AP2 – aluno 

presencial) 

“Os pontos positivos é que a gente pode depois retomar aula, assistir 

novamente e isso aí ajudou bastante.” (Entrevistado AP3 – aluno presencial) 

“A principal vantagem do curso ser híbrido ou online é você poder acessar o 

curso de qualquer lugar mesmo que ele seja, ao vivo mesmo que não seja 

gravado e você possa acessar a qualquer horário mesmo assim depois. Então 

principal vantagem é essa você pode estar no trânsito você pode estar em casa 

você pode estar no trabalho ainda você já consegue participar da aula.” 

(Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“Se você não tivesse espaço você não consegue usufruir e com a nossa 

experiência tiveram alguns alunos que eram muito resistentes na turma e a 

gente conseguiu trazê-los na segunda aula que foi online a gente conseguiu 

trazê-los para então poderem experimentar e como a maioria médico, eles 

adoraram isso porque se eles tivessem um plantão, eles conseguiriam assistir, 

se estivesse em qualquer lugar do trabalho, então isso foi maravilhoso.” 

(Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

Além disso, as entrevistadas AP3 e AP2, que foram alunas do presencial, mas, 

tiveram aulas online, reconheceram que a divisão em grupo nas aulas online deu a 

sensação de uma presencialidade e de maior que havia na aula presencial: 

“É o fato de você ter aquelas reuniões em grupo dentro da plataforma, de certa 

forma possibilitou a gente ter as reuniões como a gente tinha as divisões em 
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grupos também em sala de aula, então, foram várias, várias possibilidades que 

foram adquiridas.” (Entrevistado AP3 – aluno presencial) 

“Já no virtual, o network ele consegue ser feito de verdade na hora dos grupos. 

Então como os grupos não são fixos, nenhum professor fez grupo fixo, isso é 

ótimo porque o que aconteceu no presencial? Eu já tinha o meu grupinho 

apesar de eu conhecer todo mundo. Poucos professores faziam divisão no 

online e é algo que foi positivo e todo mundo concordou e que acabou o 

grupinho. Então todo mundo falou com todo mundo, foi isso que possibilitou 

a turma 12 que entrou no remoto interagir com a gente.” (Entrevista AP1 – 

aluno presencial) 

A entrevistada AP1, do presencial, identificou que a entrega do professor da aula 

online foi superior à aula presencial, pois, a entrega em relação a conteúdos mais 

atualizados foi muito mais rápida por causa da internet e a questão da facilidade de 

personalizar o ensino para as necessidades da turma, conforme Litto e Formiga (2009) 

afirmaram. Segundo Bruel (2018) e Oliveira e Souza (2020), a tecnologia pode auxiliar 

bastante nos resultados, pois, as possibilidades para o ensino são diversas, incluindo, a 

questão da personalização, por exemplo, e mencionada pelos autores (Litto e Formiga, 

2009; Bayma, 2009), de o professor conseguir conteúdos e notícias cada vez mais 

atualizados e em tempo real. 

“No online a gente também teve a mesma coisa só que no online foi muito mais 

fácil muito mais rápido porque o professor também estava na internet o tempo 

todo, ele estava no computador e o professor também não saiu de casa, se a 

gente parar para pensar ninguém saiu de casa, então professor que foi dar 

aquela aula estava descansado porque ele não teve que perder mais aquele 

tempo de deslocamento que a gente sabe que é um tempo muito grande para o 

trabalho então eu acredito que o professor ganhou, claro, ganhou entre aspas 

porque a gente trabalhou o triplo mas ele ganhou em relação a conteúdos, o 

professor conseguiu trazer muito mais para o aluno. As notícias são muito 

rápidas, a volatilidade hoje das coisas é muito, então, o professor que vem com 

aula pronta para o presencial não consegue atualizar tanto quanto professor 

online, ao vivo. É bem diferente isso.” (Entrevistada AP1 – aluno presencial) 

Dessa forma, verifica-se que na visão dos alunos, dentre as vantagens 

identificadas estão a diversidade cultural que o curso live proporciona, contribuindo para 

a discussão em sala de aula; o custo-benefício; a flexibilização de espaço, onde o aluno 

pode assistir às aulas de onde estiver; as aulas são gravadas, o que possibilita revisitar o 

conteúdo a qualquer momento e, por fim, o conteúdo pode ser atualizado mais 

rapidamente pelo professor no momento das aulas de acordo com o interesse e a 

necessidade da turma. Em relação às vantagens identificadas pelos professores e 

coordenadores estão a flexibilização de tempo e espaço e também dos métodos de ensino, 

principalmente, para as disciplinas de finanças; a possibilidade de trazer mais professores 
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convidados para darem palestras e o alcance geográfico do curso live permite uma troca 

mais rica para a discussão do conteúdo das disciplinas. 

4.4.4. DESVANTAGENS DE CURSOS EAD SÍNCRONOS 

 

Nesta categoria, professores, alunos e coordenadores apresentaram os pontos 

negativos das aulas online, tanto nos cursos live quanto nas aulas online, que tiveram nos 

cursos presenciais. Aretio (1994), Mungania (2003) já apresentaram algumas dificuldades 

que puderam ser confirmadas nas falas dos entrevistados abaixo, como: “falta de 

disciplina dos alunos; possível demora no feedback dos professores; menor confiabilidade 

nos resultados da avaliação; preconceitos e falta de credibilidade de cursos a distância; 

certos estilos de aprendizagem são pouco explorados na EAD”. A questão da internet 

também foi uma desvantagem apontada pelos entrevistados e este aspecto já havia sido 

citado pelos autores em 2009 (Litto e Formiga, 2009), porém, o acesso à internet ainda 

continua sendo um problema nos tempos atuais (Altun Ekiz, 2020; Karakus et al., 2020 

apud Ben-Amram et al, 2020). 

“As desvantagens são algumas, por exemplo, a gente depende de conexão e às 

vezes a conexão fica instável, tem dificuldade com a rede. A gente não tem 

tanta facilidade de interação entre os alunos então está muito robotizado 

principalmente enquanto o professor está fazendo as explanações e os alunos 

estão com as câmeras fechadas.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“Às vezes a interação é sua pergunta, quando você levanta a mão, mas, o 

professor demora muito tempo para poder perceber e às vezes já até passou 

aquele momento que seria legal onde você lançar um questionamento ou fazer 

uma pausa para poder fazer um debate dentro daquilo que tinha que te atraiu. 

Acho que há a dificuldade de você trocar e fazer relacionamentos é bem mais 

difícil. A não ser que você seja bem comunicativo e tenha bastante interesse e 

o outros colegas também se coloca à disposição. Acho que isso é uma 

dificuldade, porque não tem um contato humano e isso é ruim.” (Entrevistado 

AP2 – aluno presencial) 

“Talvez numa aula presencial, tiraria a dúvida ali na hora ou então no intervalo, 

o professor tem como mostrar ou então na hora que o professor passasse mais 

perto, chamava ali na mesa para tirar uma dúvida, individualmente, coisas que 

na live fica mais difícil na minha impressão.” (Entrevistado AL4 – aluno live) 

“a utilização do zoom com as ferramentas foi perfeito, aí, se você me perguntar 

assim: “Terezinha, qual é o único problema?” Eu vou te falar que só tem um 

problema, de verdade, que aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas: 

quando a internet cai, você perde assim o fio, você perde, você não consegue 

voltar imediatamente e isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer 

com a gente que é aluno e pode acontecer com os professores. Foi bem pouco 

que a gente teve esse problema de faltar luz na casa ou do professor ficar sem 

internet, foram poucos, mas eu tive maior problema com isso.” (Entrevistado 

AP1 – aluno presencial) 
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A troca de experiências e o networking entre aluno e professor e aluno-aluno 

também é considerada limitada, apesar dos esforços, segundo alguns alunos e professores: 

“Em termos de aula, interação, eu acho que isso impactou demais (as aulas 

online). Então, o professor fala muito tempo sem ninguém quer agir com ele, 

fica todo mundo ouvindo de câmera fechada. Eu acho que a qualidade não do 

que o professor está explanando, mas da interação entre alunos, isso perde 

muito. (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“a questão que eu te falei, vários alunos ficaram tolhidos sim porque a gente 

tinha uma participação em sala de aula que era muito maior em sala de aula 

presencial que era muito maior do que em sala de aula no ensino EAD. Não 

que não houve participação dos alunos da turma, houve sim, só que em sala de 

aula quantidade de pessoas que estavam era maior, entendeu?” (Entrevistada 

AP3 – aluno presencial) 

“no online a gente não conseguiu manter mais do que uma relação professor-

aluno durante o curso.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“Apesar do network acontecer eu acredito que se fosse presencial iria estar 

mais fortalecido.” (Entrevistado AL4 – aluno live) 

“tomar um cafezinho junto, aí eu acho que a gente aprende e cresce no 

intervalo. No intervalo, você conhece um pouco mais da vida da pessoa, 

dificuldades, desafios pessoais que ela tá passando, então, tem um intervalo 

juntos. Eu, muitas vezes, o que eu faço em 20 minutos é tomar banho porque 

eu chego do hospital na hora do curso, eu já saio e entro em casa, jogo a bolsa 

e começa o curso. Então (...) nem dá tempo de eu comer mas quando você é 

presencial, você tem esse minuto de intimidade que eu acho que é legal que a 

gente acaba tendo apenas quando a gente tem as reuniões em classe.” 

(Entrevistada AL6 – aluno live) 

“Eu sinto que eles não têm bom contato e eles não conseguem fazer bons 

contatos quando eles estão online. A não ser as pessoas que trabalham juntas, 

mas, eu vejo que tem uma perda bastante significativa de networking.” 

(Entrevistado P2 - professor) 

“É o principal motivo é o network, eles querem network e eles acreditam que 

o network via a distância ele não ocorre com a mesma facilidade.” 

(Entrevistado P3 - professor) 

“Eu procuro usar sempre recursos como convidados, testes, cases e eu procuro 

estimular, mas eu noto que existe, sobretudo, nas turmas maiores existe uma 

interação muito menor. Eu creio que eles não aproveitam tanto por conta das 

dessas interações que são menores, então, na modalidade presencial tem muito 

mais debate e as pessoas acabam participando mais. Agora, no online fica mais 

tímida a coisa porque a gente nota que as pessoas elas não estão ali, elas só 

estão com o dispositivo ligado e muitos deles não ligam a câmera.” 

(Entrevistado P2 - professor) 

Em contrapartida, a entrevistada AL5, que é aluna do live, não identifica nenhuma 

desvantagem nos cursos EaD síncronos, mas, sim, muitas possibilidades de as pessoas 

estarem conectadas e poderem continuar estudando, mesmo com uma rotina atribulada 

como a dela. É importante ressaltar que o aluno que busca um MBA live já tem o 

conhecimento de que as aulas serão totalmente a distância, então, é um público que busca 
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por flexibilidade de tempo e espaço, diferentemente, dos alunos do presencial que foram 

impactados por conta da situação da pandemia. 

“eu não vejo nenhuma desvantagem na modalidade live, muito pelo contrário, 

eu acho que a gente evoluiu essa pandemia, ela trouxe muitos ensinamentos 

para a gente principalmente nessa questão do teletrabalho nas possibilidades 

da gente estar realizando as reuniões de forma remota, então, acho que a gente 

acabou otimizando nosso tempo e eu não vejo que a gente tenha tido qualquer 

tipo de prejuízo no que tange ao networking porque, hoje, a minha turma, nós 

somos super engajados e todo mundo se conhece e a gente consegue trocar 

diversas experiências no âmbito profissional de cada um e ao que eu te falei, 

por ser um MBA é voltado à saúde a nossa rotina de trabalho ela é muda 

bastante então tem 1 dia que você não tem aquele horário de trabalho fechado.” 

(Entrevistada AL5 – aluno live) 

As câmeras fechadas nas aulas online é um fator que incomoda muito os 

professores e coordenadores e foi algo recorrente nas falas quando eles relatavam as 

dificuldades desse tipo de aula, pois, as câmeras fechadas para alguns estava relacionada 

à falta de interesse dos alunos e o comprometimento do aluno: 

“o aluno às vezes fica de Câmera fechada e os professores acabam reclamando, 

porque eles falam: “gente, às vezes, eu chamo Ana Beatriz? Cadê Ana Beatriz? 

Ana Beatriz, ela está lá? Não está, provavelmente, saiu, foi ao toalete, foi 

buscar o café, foi cuidar do filho então a modalidade presencial ela permite que 

o professor tenha mais domínio da sala para apresentar o conteúdo e nas nossas 

aulas remotas isso dificulta muito e eu acho que isso é um prejuízo, porque tem 

aquele aluno que independente da modalidade está interessado em aprender, 

ele vai abrir a Câmera, ele vai interagir, ele vai apresentar as suas dúvidas.” 

(Entrevistado C1 - coordenador) 

“E o número de pessoas no online estão mais dispostas a desligar em câmera. 

Eu tive que fazer um trabalho comigo.” (Entrevistado P7 - professor) 

“Num ambiente virtual muitas as pessoas estão muitas vezes com as câmeras 

desligadas então você não consegue perceber a reação das pessoas ali na hora 

que você fala alguma coisa e mesmo que eles estejam com as câmeras ligadas, 

por exemplo, eu acho que é uma falha porque você não consegue ver todo 

mundo quando você está numa apresentação aberta, você não consegue ver 

todo mundo, se você tem lá 35 alunos na sala mesmo que eles estejam todos 

com a câmera aberta, você não consegue ver todos e ao mesmo tempo então 

essa percepção rápida da reação que eles têm com aquilo que você leva fica 

prejudicada no sim.” (Entrevistado P6 - professor) 

“aqueles alunos que estavam com a câmera desligada, falava “fulano, o que 

você acha disso quanto ao ponto de vista acerca disso?” E aí eu fui percebendo 

que não era uma questão de estar com a câmera desligada, porque ele não 

estava prestando atenção na aula. Não é uma questão de privacidade está com 

a câmera desligada.” (Entrevistado P3 - professor) 

Um ponto interessante e de divergência é que para o professor é uma desvantagem 

das aulas online o aluno assistir a aula no celular, mas, para o aluno esse é um dos fatores 

de sucesso do curso, pois, ele não perde o início da aula, por exemplo, quando está saindo 

do seu consultório, sendo esta uma vantagem em relação ao presencial: 
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“começa assistir aula no celular, então, isso é uma desvantagem talvez na aula 

presencial o aluno já estava lá, então, ele estava lá estava de corpo e alma se 

dedicando a sala de aula (...) e isso acho que pode ser uma desvantagem do 

live, o aluno não entender que ele precisa estar de corpo e alma ali e não assistir 

no celular não dá para comparar aula no celular com ela no computador. Então 

é essa talvez seja maior desvantagem do live em relação ao presencial.” 

(Entrevistado P1 – professor) 

“Às vezes eu já assisti do carro, eu comecei assistir eu saindo do hospital e 

indo para o local da minha casa, eu demoro mais uns 40 minutos, 45 minutos 

e trânsito e etc e eu consegui começar a aula no carro no zoom. Eu não vendo 

nada mas eu pelo menos ouvindo, eu liguei, deixei ouvindo no carro e avisei 

que eu não podia falar, não podia me manifestar porque eu estava dirigindo 

mas eu não perdi a aula então foi uma coisa importante.” (Entrevistado AL6 – 

aluno live) 

“É eu sempre deixei a câmera ligada por uma questão de educação e me 

colocava no lugar do professor, então é muito difícil você estar sentado falando 

para um monte de tela preta. Então, primeiro, pela educação a gente sempre 

estava tentando incentivar os nossos amigos a deixarem a câmera ligada pelo 

professor. Claro, que se você estivesse fazendo alguma coisa, se você não 

tivesse no trabalho, na verdade, ia atrapalhar o professor, então ia lá, falava 

com os professores no privado: “olha, ainda estou no trabalho, mas, estou de 

olho, ok?” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

Abaixo, segue um quadro síntese com os principais resultados dessa categoria, 

traçando a comparação entre a percepção de professores e dos alunos entrevistados. 

Percepção sobre as 

modalidades de ensino 

Percepção dos 

Professores 
Percepção dos Alunos 

Vantagens da modalidade 

presencial 

Maior networking e 

interação nas aulas; Maior 

controle dos alunos; 

Melhor acompanhamento 

da turma; Maior 

comprometimento dos 

alunos com as aulas. 

Maior networking e 

interação nas aulas. 

Desvantagens da 

modalidade presencial 

Falta de segurança; Maior 

gasto para se deslocar; 

Deslocamento; Desgaste 

físico. 

Deslocamento. 

Vantagens de cursos EaD 

síncronos 

Flexibilidade de tempo e 

espaço; Comodidade; 

Aluno poder revisitar as 

aulas gravadas; Otimização 

do tempo; Acesso fácil; 

Possibilidade de trazer 

professores convidados 

para palestras com mais 

facilidade; Diversidade 

cultural (cursos live). 

Diversidade cultural 

(cursos live); Assistir às 

aulas gravadas; Não chegar 

atrasado para as aulas; 

Custo-benefício; 

Flexibilidade; Comodidade 

de assistir às aulas de casa; 

Ajuste do conteúdo pelo 

professor, conforme 

necessidade e interesse da 

turma. 
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Desvantagens de cursos 

EaD síncronos 

Interação e networking 

limitados entre os alunos 

da turma e o professor; 

Baixa participação nas 

aulas; Maioria dos alunos 

não abre o vídeo. 

Conexão de internet; 

Interação e networking 

limitados entre os alunos 

da turma e o professor. 

Quadro 4 – Quadro síntese com os principais resultados da categoria: modalidades de ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.5. PERCEPÇÃO SOBRE AS AULAS ONLINE 

 

Nas entrevistas, foram explorados alguns aspectos do modelo digital a fim de 

capturar as percepções dos alunos e dos professores quanto às aulas online e identificar 

quais foram os desafios encontrados em relação à tecnologia e à experiência das aulas 

online. 

 

4.5.1. DESAFIOS ENCONTRADOS PELOS ALUNOS 

- No uso das tecnologias 

De maneira geral, os alunos entrevistados tanto do presencial, que precisaram 

migrar para as aulas online por conta da pandemia, quanto do live não identificaram 

dificuldades no uso da tecnologia, no caso, o Zoom e o ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado pela FGV chamado ECLASS. A percepção da maioria foi de que, dada a sua 

facilidade, a ferramenta Zoom não foi um obstáculo nas aulas, e os alunos se disseram 

confortáveis quanto ao uso. 

“eu acho que o primeiro curso é o mais desafiador porque você vai aprender a 

mexer com as novas ferramentas, mas não é nada fora do normal.” 

(Entrevistado AL6 – aluno live) 

“Acredito que o zoom esteja bem estruturado e entrega o que a gente precisa.” 

(Entrevistado AL4 – aluno live) 

“Olha, não tenho dificuldades em relação a utilização das ferramentas. Foi 

super tranquilo.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“se alguém tinha um problema ligava lá também, eles davam suporte. Foi só 

aquela resistência inicial, mas depois ficou tudo tranquilo. Tudo funcionava 

direitinho.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“E o zoom que foi usado para as aulas, ele conseguiu fazer, como eu te falei, a 

mesma dinâmica do presencial na hora dos trabalhos, na hora de apresentação 

de slide e a gente ficou com uma apostila virtual então isso também facilitou 

porque você conseguia ter acesso a tudo, então o acesso era muito mais rápido 

às ferramentas.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 
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“No começo era ruim, mas, a gente normalmente entrava no ECLASS, 

raramente, e aí depois a gente teve que entrar direto enfim, mas aí pelo grupo 

também do curso, um ajudava o outro, mandava o link de aula, (...) aí como 

virou uma coisa corriqueira de ter que usar sempre, a gente acabou 

acostumando e aprendendo. No começo foi aquela resistência, mas as 

ferramentas de um modo geral eram boas.” (Entrevistado AP3 – aluno 

presencial) 

“Tínhamos um curso presencial e os alunos queriam se manter no curso 

presencial, mas não havia possibilidade e tiveram que se adaptar, muitos 

aprenderam ali no junto com o professor em como mexer na nossa ferramenta 

de tecnologia, como se expressar, como usar as ferramentas que tinham então 

este eu acho que também foi um grande desafio, mas que foi superado 

razoavelmente fácil porque eles acabaram se adaptando.” (Entrevistado C1 – 

coordenador)  

Um ponto de atenção foi o uso do ECLASS, visto que alguns alunos do MBA live 

relataram dificuldades no uso da plataforma, pois, julgaram não ser intuitiva e, com isso, 

muitos usavam o WhatsApp para acessar os links das aulas. As dificuldades apontadas 

foram: muitas informações dentro do ambiente, o que confunde o usuário, de não saber 

onde está cada item (entrega de trabalho, nota, feedback do professor, link das aulas); o 

processo de submeter a atividade dentro da área de entrega não é simples e as informações 

são desencontradas, pois, não estão dentro de um mesmo ambiente como, por exemplo, o 

acesso à Secretaria Acadêmica. 

“a gente tem que ter um curso para mexer no ECLASS, então, se você 

perguntar para minha turma, por exemplo, eu tenho certeza que mais de 60% 

da turma nunca nem olhou (...) e só vai mexer de novo no site quando é para 

submeter atividade. Não estou dizendo que a plataforma não seja boa mas, 

talvez se existisse um tutorial permanente (...) São muitas informações dentro 

de uma plataforma que você tem que ficar mexendo para achar onde está cada 

coisa, um você manda atividade, mas o acesso à Secretaria acadêmica está em 

outro, de histórico escolar está em outro, acho que as informações ficam 

desencontradas e poderia ser mais ser mais simples, poderia simplificar essa é 

a minha sensação” (Entrevistado AL5 – aluno live) 

"Apesar de que com treinamento e calma a gente consiga usá-lo, eu acredito 

que ele (o ECLASS) é mais moroso, os caminhos não estão muito certos então 

principalmente o pessoal que tem menos intimidade com esse tipo de 

plataforma tem dificuldade. Eu vejo que isso é muito comum nas turmas, então, 

a gente está sempre tentando repassar a informação em um grupo de WhatsApp 

e está sempre tentando ajudar alguém que não está conseguindo achar o 

material a gente acabar indo buscar para essa pessoa da turma. Eu acredito que 

o ECLASS precisaria ser um pouco mais enxuto, mais dinâmico (...) ele não é 

tão intuitivo no começo não.” (Entrevistado AL6 – aluno live) 

“tem turma que tá terminando a turma 1 2 e 3 vai estar indo para décima quinta 

disciplina e até bem pouco tempo atrás tinha aluno que não sabia onde ele via 

nota, como ele fazia para colocar o trabalho, então, como é tudo em cima de 

uma ferramenta tecnológica, se ele não dominar minimamente essa ferramenta 

tecnológica, ele vai se arrastando.” (Entrevistado C4 – coordenador) 
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É interessante verificar que os alunos e o coordenador do MBA live possuem 

percepção negativa da plataforma e de sua utilização, pois, julgam não ser intuitiva e 

prática. Diferentemente, dos alunos do MBA presencial que relataram ter sido algo 

positivo e que facilitou as aulas online para acesso dos materiais, por exemplo. 

A entrevistada AP1, que é aluna do curso presencial, relatou que a experiência 

online foi relevante para que os alunos acessassem mais o ECLASS, pois, quando as aulas 

eram presenciais, eles não davam tanta importância para a plataforma, pois, tinham o 

material físico. 

“(...) a gente tinha pouco interesse no ECLASS, mas quando a gente foi para o 

virtual, obrigatoriamente, a gente tinha que acessá-lo. (...) Apesar de ter que 

ficar com o celular o tempo todo com a internet, mas era diferente, achei que a 

dinâmica no online funcionou melhor para que a gente pudesse ter acesso ao 

ECLASS.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“(...) uma terceira questão que eu acho que foi um grande desafio foi o nosso 

sistema. O nosso ECLASS que até hoje os alunos reclamam, eles dizem que 

não é tão amigável e quando presencial eles não tinham esse problema, porque 

eles a maior parte das conveniadas ainda é oferecia a apostila física e eles 

sequer entravam no ECLASS, acho que nem sabiam que existia. Hoje eles têm 

que fazer basicamente tudo dentro do ECLASS.” (Entrevistado C1 - 

coordenador) 

- Na experiência das aulas online 

Em relação aos alunos do presencial, o período de transição das aulas presenciais 

para as aulas online foi de bastante resistência e muitos alunos queriam trancar o curso e 

só voltar depois da pandemia, para que pudessem ter as aulas presenciais. Além disso, 

houve dificuldades ligadas à rotina tanto profissional quanto pessoal, que também foram 

totalmente modificadas. 

Verifica-se que o início dessa transição foi difícil, até mesmo para os professores, 

pois tiveram de gerenciar isso em sala de aula e ainda tendo de lidar com a tecnologia, a 

qual alguns não tinham tanto domínio. Porém, ao longo das disciplinas, identificou-se que 

os alunos foram se acostumando e, atualmente, o problema tem sido ter de voltar 

presencialmente. 

“E quase todos tentaram desistir, eu era o representante dessa turma, eu tive 

que fazer contato pessoal com eles para a gente tentar, pelo menos, e chegamos 

no final. É porque, realmente, assusta principalmente que a gente tem muitos 

gestores hoje ainda no Brasil com bastante dificuldade técnica de tecnologia, 

eles têm dificuldade realmente e isso pode atrapalhar um pouco, a gente tem 

essas limitações.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 
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“mas dentro do universo da sua casa, eu passei por isso várias vezes, porque 

por mais que a família se conscientize e tente colaborar, quem tem criança, 

como no meu caso, por exemplo, você viu que agora há pouco mesmo 

conversando com meu marido, ele já começou ali a atrapalhar e eu tive que 

mudar de ambiente. Então assim, no MBA que a gente teve que começar a 

assistir às aulas pelo computador, enfim pelo telefone, diversas vezes tinham 

intercorrências, entendeu? Porque você está dentro da sua casa, mesmo que 

você esteja sozinha, às vezes, é um interfone que toca, é uma campainha que 

toca, entendeu? Tiveram situações em que eu tive que assistir enquanto ainda 

estava trabalhando também, porque essa situação de pandemia acabou 

mexendo com todo mundo, com a agenda de todo mundo e eu como sou da 

área comercial, da área de vendas, muitos eventos na minha área também foram 

cancelados e depois quando eles começaram a voltar acontecer.” (Entrevistado 

AP3 – aluno presencial) 

Os alunos entrevistados AP2, do MBA presencial, e AL4, do MBA live, também 

relataram que tiveram impactos na aprendizagem, principalmente, no que se relaciona à 

disciplina das áreas de exatas, pois, houve uma dificuldade maior no aprendizado, na 

percepção deles, por ser online. Apesar de os professores entrevistados, da área de 

finanças, relatarem que modificaram as aulas para que ficassem mais dinâmicas e 

interessantes para os alunos, a dificuldade com a disciplina continuou existindo e, por ser 

realizada de forma online, isso pesou ainda mais para o aluno presencial. 

“Ah, com certeza, principalmente, como a gente é de área de saúde, a gente fez 

bastante cálculos e fazer cálculos, a gente tem bastante dificuldades e tivemos 

que assistir às aulas algumas vezes depois em casa porque tiveram algumas 

dificuldades em relação a isso. Principalmente, finanças, contabilidade, aí que 

saiam um pouco do escopo da nossa atuação no dia a dia. Algo que talvez 

também teríamos na sala de aula, não posso avaliar para você, teria que ter 

essas aulas de novo. Mas eu acredito que sim, impacta um pouco sim no 

aprendizado.” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“O tema de gestão de pessoas de negociação foi um tema que fluiu bem tanto 

pelo domínio que o professor tinha de dar aula que era impecável quanto que 

o assunto, é um assunto mais fácil de lidar, mais objetivo não é algo tão exato, 

como se fosse uma de finanças ou contabilidade, que foi um tema que apesar 

de ter sido dado muito bem e de um domínio muito grande do professor é um 

assunto difícil. No presencial com papel na mão, problema na mão uma pessoa 

resolvendo ali te daria maior segurança, maior domínio. Acho que essa 

distância é muito ruim nesse sentido então eu colocaria que dependendo do 

tema seria mais interessante um curso misto: alguns temas poderiam ser a 

distância e outros, claro, que nas preferências de quem está fazendo poderia 

ser presencial.” (Entrevistado AL4 – aluno live) 

A entrevistada P2, que é professora que leciona no MBA live e no MBA 

presencial, identifica que os alunos ainda possuem certa dificuldade no uso de ferramentas 

tecnológicas. Segundo ela, alguns alunos do live não estão preparados para esse tipo de 

modalidade, pois, não acessam a plataforma virtual e desconhecem alguns recursos 

básicos necessários para a educação a distância. De acordo com os autores (Aretio, 1994; 

Mungania, 2003), algumas das dificuldades encontradas são: a falta de disciplina dos 
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alunos; problemas tecnológicos e de suporte; má adaptação de cursos presenciais para 

cursos a distância, conforme podemos perceber na fala do professor abaixo: 

“É, eu acho que está mais na questão de desafio porque eu vejo que as pessoas 

elas não têm uma familiaridade suficiente com as tecnologias. Eu notei isso 

principalmente quando nos encontros eu colocava o material no quadro de 

avisos, colocava algum material extra, as pessoas não acessavam. Quando eu 

corrigi as atividades avaliativas, as pessoas sequer olharam a publicação no 

ECLASS. Muitos alunos foram perguntar para própria coordenação do live 

como eles tinham ido na prova, mas, eles sequer acessaram o ECLASS e leram 

os comentários que eu postei. Então, as pessoas não estão preparadas para o 

live. Eu notei muito isso. Tem que fazer um módulo de equalização de 

conhecimento de plataformas porque se o relacionamento deles é todo online 

pela plataforma, eles têm que saber usar.” (Entrevistado P2 - professor) 

4.5.2. DESAFIOS ENCONTRADOS PELOS PROFESSORES 

- No uso das tecnologias 

A maioria dos professores entrevistados relatou ter tido dificuldade e insegurança 

no uso da tecnologia, principalmente, por causa da ferramenta em si e da metodologia das 

aulas, a qual estavam acostumados no presencial. A questão da conexão da internet 

também foi um ponto citado pelos professores. 

“nas primeiras aulas o que me criou dificuldade foi o desconhecido, é diferente. 

Por eu desconhecer por absoluto essas ferramentas.” (Entrevistado P9 - 

professor) 

“eu, particularmente, acreditava que eu não seria tão bom no online como no 

presencial, eu tinha minhas dúvidas porque eu acreditava que o meu diferencial 

era fazer dinâmica.” (Entrevistado P7 - professor) 

“vou começar pela minha visão sobre a minha perspectiva: o maior desafio que 

eu senti nos cursos que vieram na modalidade live apesar de eu já estar vindo 

na modalidade que era presencial transformada em live, mas o maior desafio 

que eu senti foi a preocupação com a conectividade. Eu estava mais 

preocupada com a conectividade do que qualquer outra coisa, então para mim 

foi um desafio não cair a internet.” (Entrevistado P3 - professor) 

“Mas foi um desafio porque era novo tudo e o que é novo o pessoal fica com 

medo até nós, como professor, então vou falar por mim: você fica receoso mas 

você tem que enfrentar e eu acho que acabei melhorando muito as minhas aulas 

usando muitos recursos online (...) trabalhar mais com planilha Excel e não 

mais com lousa porque a proposta de uma sala Zoom ou live é a gente ter que 

evitar ao máximo de usar uma lousa.” (Entrevistado P8 - professor) 

“Assim, eu acho que o mais difícil foi entender a própria plataforma, como ela 

se dava, mas depois com a prática você vai vendo como funciona. O primeiro 

dia primeira aula foi tenso porque eu não sabia ainda se ia dar certo, clica aqui, 

clica ali e tal, mas depois eu acho que as ferramentas do zoom possibilitaram 

as atividades que eu fazia presencialmente (...) então eu consegui desenvolver 

habilidades que eu não tinha antes em realizar uma aula de tanto tempo, realizar 

uma aula online de 8 ou de 4, enfim, eu acho que eu desenvolvi habilidades 

para trabalhar no ambiente digital e isso foi super positivo, tanto do presencial 
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para online quanto no live. Acho que eu consegui desenvolver essas 

habilidades que são mega importantes, hoje, para um docente. Se o professor 

não souber dar aula no ambiente digital, hoje, ele está fora do mercado, ele tem 

que adaptar as estratégias de aprendizagem para esse mundo que é novo.” 

(Entrevistado P6 - professor) 

“a tecnologia foi o maior desafio, mas também foi a maior oportunidade porque 

eu fui fazer vários cursos para usar novos aplicativos em sala, para que eu 

pudesse interagir mais e foi uma mudança muito drástica, então assim, você 

percebe que você fica conectado, mas assim, a grande oportunidade também 

foram os aplicativos, eu me aventurei, fiz curso, fui buscar modelos de 

templates (...) porque falar de direitos de legislação já é uma coisa pesada para 

o pessoal de saúde mas tornar aquilo mais atrativo visualmente, também 

busquei fazer cursos acerca disso.” (Entrevistado P3 - professor) 

Apesar de a tecnologia ter sido considerada um desafio para a maioria dos 

professores, verificou-se que eles também procuraram se especializar para melhorar suas 

aulas e deixá-las mais dinâmicas e atrativas para os alunos, fazendo com que as 

ferramentas digitais ajudassem no processo colaborativo de aprendizagem, conforme 

citado por Litto e Formiga (2009).  

Outros autores mais atuais também corroboram com a concepção acima e afirmam 

a importância de propiciar um ambiente confortável com a tecnologia capaz de explorar 

outras oportunidades de aprendizagem (Oliveira & Souza, 2020; Morgado et al., 2020; 

Iivari, 2020; Dwivedi, 2020; OCDE, 2020). 

Os coordenadores C1 e C4 também relataram a dificuldade dos professores, 

inicialmente, com a ferramenta Zoom, apesar do treinamento realizado pelo Núcleo de 

Gestão Docente. Eles verificaram que ainda assim, alguns professores não tinham tanta 

familiaridade com a tecnologia, apesar disso não ter refletido na qualidade das aulas, na 

percepção dos alunos.  

“a minha percepção enquanto coordenador em relação aos professores me 

surpreendeu de forma super negativa, os professores tendem a ser 

semianalfabetos, eles não sabem dar aula no zoom, eu diria que a grande 

maioria continua não sabendo. Ele não sabe só a metodologia como não sabe 

usar as ferramentas, a grande maioria teve um cursinho, mas, alguns não 

tiveram, porque não deu tempo e ficou muito empacotado no final, mas então 

eu diria para você que na média, os professores são paupérrimos na utilização 

da ferramenta fundamental nesse processo.” (Entrevistado C4 - coordenador) 

“Olha, desafios foi o que não faltou na nossa jornada para mudarmos do 

presencial para as aulas mediadas por tecnologia, para os professores o que eu 

mais sentia era insegurança em relação à aula mediada por tecnologia porque 

estavam bastante habituados à aula presencial e aula mediada por tecnologia 

exige algumas mudanças na metodologia de aula, você pode ter uma excelente 

aula presencial e de repente chegar numa aula mediada por tecnologia e aquela 

metodologia que você usa no presencial pode não ser bem aplicada.” 

(Entrevistado C1 – coordenador) 
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Em contrapartida, alguns professores, como foi o caso do entrevistado P1, 

conseguiu se adaptar rapidamente ao novo modelo, pois, tinha facilidade com a tecnologia 

e também já atuava em cursos a distância. Ele, inclusive, ajudou outros professores com 

mais dificuldades e criou uma rede de colaboração entre os próprios docentes. 

“É, a minha dificuldade foi um pouco diferente da média porque por eu gosto 

de tecnologia, mas por estar na FGV online para mim tudo foi muito natural 

esse processo, então até isso ajuda a atrair um pouco mais dos alunos cometido 

pela dificuldade, então, a facilidade com a tecnologia foi um atrativo um pouco 

maior do que a média dos docentes.” (Entrevistado P1 - professor) 

Um ponto alto verificado pela entrevistada P6 foi a rapidez da FGV em 

proporcionar treinamentos aos professores para que fossem capazes de ministrar suas 

aulas online. Foi um desafio, inicialmente, mas, que proporcionou a uma virada de chave 

na educação por causa da transformação digital tanto na capacitação dos docentes como 

também na criação do produto live para o curso de Gestão de Saúde. Entre março e 

setembro de 2020, o Núcleo de Gestão Docente já havia realizado mais de 100 

treinamentos, com 1203 professores. 

“Bom, o ponto forte eu acho da GV foi o fato de rapidamente a GV oferecer 

os treinamentos para a gente para a utilização da ferramenta porque eu não 

conhecia o zoom E eu nunca tinha trabalhado com o zoom. Então rapidamente 

ofereceu suporte que eu acho que foi bastante positivo (...) eu achei isso muito 

legal porque a gente estava fazendo treinamento na ferramenta que a gente ia 

trabalhar.” (Entrevistado P6 - professor) 

- Na adaptação das aulas 

No discurso dos professores, a maioria informou não ter tido que adaptar muito as 

aulas do presencial para o online e que houve apenas uma adequação da modalidade, mas, 

em relação ao conteúdo e à qualidade da entrega não foram impactados. Percebeu-se 

também que algumas atividades do presencial conseguiram continuar sendo realizadas 

online, como as atividades em grupo, entretanto, os professores informaram precisar de 

mais tempo do que se fosse presencial, em virtude da tecnologia. 

“a maior dificuldade, eu acho, para mim foi adequar todo o meu conteúdo para 

modalidade online (...) Tudo o que eu entregava para o presencial, eu entreguei 

no online e aconteceu da mesma maneira. Então foi só uma adequação da 

modalidade, mas em relação ao conteúdo e qualidade eu acho que não.” 

(Entrevistado P6 - professor) 

“Mas assim, tudo o que eu tinha de atividade em grupo, que era presencial, eu 

consegui fazer no zoom. Eu acho que as pessoas precisam de mais tempo 

quando é o ambiente online, por exemplo, de uma atividade. Então eu consigo 

no presencial controlar mais o tempo então o tempo da atividade não presencial 

ele é menor. (Entrevistado P6 - professor) 
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“Olha, engraçado que o pessoal falava que tinha que mudar drasticamente (a 

aula), mas, eu não mudei não, o conteúdo da minha ficou do mesmo jeito, só 

que os recursos eram diferentes então a minha forma não mudou (...) Aquelas 

coisas que eu faço, procuro mais sites, que eu não fazia, eu faço agora. Se eu 

voltar para o presencial, eu aprendi muito com essas novas tecnologias etc.” 

(Entrevistado P8 - professor) 

“Mudei exercícios e mudei forma porque aqui eu fico sentado falando o tempo 

todo, por exemplo, na aula presencial, eu tinha hora que eu criava uma cena de 

teatro em que eu quase desmaiava para dar o exemplo, e aí eu amarrava o 

exemplo no quadro... era uma diversão, o pessoal ria, brincava e isso aqui não 

tem nem quadro, eu tenho uma parede de fundo, então, nem quadro eu tenho, 

então eu uso o artifício de um arquivo chamado quadro branco, eu vou 

escrevendo no Word e eu vou escrevendo o conteúdo e com isso já tem 1 ano 

e meio eu já tenho acumulado umas 15 páginas, e aí eu ponho no ECLASS 

para eles, mas na hora de eu mostrar, eu falo abra o arquivo quadro branco, por 

favor.” (Entrevistado P9 - professor) 

“O processo online eu não tinha, foi retirado de mim esse recurso então o que 

me restou foi estudo de casos e eu tive que trazer mais estudos de caso. Isso 

foi uma vantagem, eu trago estudo de caso em cima de cenas de filmes então 

eu tive que montar estudos de casos em cima de cena de filme e eu tive que ter 

um cuidado maior com perguntas, com exercícios, com filmes, com trazer as 

pessoas para sala, fazer uma enquete com as pessoas então a característica 

principal da atividade online é o nível de energia.” (Entrevistado P7 - 

professor) 

“eu não senti tanta dificuldade para ministrar o conteúdo, mas digamos atenção 

e um pouquinho de paciência... numa sala de aula (presencial), os alunos mais 

ou menos se rearranjam e aí, na hora de fazer as aulas você tem níveis dentro 

do grupo em relação aos níveis de conteúdo e você consegue trabalhar esses 

níveis dentro da sala de aula para cada grupo de alunos. Com a sala virtual, (...) 

o professor tinha que conseguir se esforçar mais para poder tentar fazer o 

nivelamento, para acontecer o aproveitamento do conteúdo.” (Entrevistado P5 

– professor)  

Do ponto de vista do coordenador C1, os professores de finanças, inicialmente, 

apresentaram muitas dúvidas por conta da disciplina que propõe muitos exercícios e a 

dificuldade foi de como levar isso para as aulas online de uma forma que fosse didática.  

“Os professores de finanças tinham muitas dúvidas. Porque uma coisa é uma 

disciplina mais didática mesmo, que você fala, fala, fala e outra é aquela de 

números que tem preenchimento de tabelas, cálculos, fórmulas então eles 

estavam bastante seguros e até um professor que pediu um a monitoria de um 

outro professor para assistir aula com outro colega assim se tiver dificuldade 

você me ajuda e essa reunião foi um ganho para nós porque eles realmente se 

empenharam para que as nossas aulas continuassem com qualidade e eles 

pudessem se tranquilizar nesse novo modelo.” (Entrevistado C1 - coordenador) 

Na percepção dos professores de finanças, especificamente, as aulas ficaram 

muito mais práticas, pois, puderam entrar em sites de hospitais e trabalhar com dados 

reais usando o Excel em tempo real junto com os alunos. Mas, há controvérsias, visto que, 

parte dos alunos entrevistados citaram a disciplina de finanças como uma das mais difíceis 

do curso. Talvez, pela formação dos alunos esse conteúdo se torne mais desafiador, 
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independentemente da estratégia adotada pelos professores e que pode ajudar mais ou 

menos no entendimento do tema. 

“por outro lado, consegui chegar através da tecnologia a parte prática de fato 

do número financeiro, então digamos que para área financeira ficou muito mais 

prático e palpável, o que ele usava, ele percebe na prática o controle feito e não 

mais teórico na folha do papel, na medida de um exercício.” (Entrevistado P5 

- professor) 

“Eu sou muito fã da tecnologia e do que a gente conseguiu fazer com a 

tecnologia principalmente na área de finanças porque ferramenta para a gente 

é muito importante é na sala de aula presencial eu tinha que simplificar as 

coisas demais e muito para o quadro, só podia usar a HP 12C e quando a gente 

operou via live, eu podia usar o Excel, dá pra eu entrar no site dos hospitais, 

pegar dado real e deixá-la (a aula) mais interessante e o aluno fica empolgado.” 

(Entrevistado P1 – professor) 

Percebeu-se também que nessa transição o ensino ainda estava centrado no 

professor e não no aluno, pois, segundo o entrevistado C4, alguns professores davam 

palestras, limitando os momentos de interação e networking com os alunos e isso já foi 

apontado como uma dificuldade da educação a distância. Dessa forma, considerando que 

o MBA live possui aulas online ao vivo, é importante que os professores que atuam nesse 

tipo de curso desenvolvam, com o apoio da instituição, a competência digital para a 

utilização de ferramentas que privilegiem a interação e o dinamismo nas aulas.  

“Eu acho que é transitar para esse novo modelo foi a grande dificuldade, 

porque uma parte significativa dos professores, até pelo pouco tempo que 

tiveram para fazer esse trânsito, eles pegaram os slides que usavam no 

presencial e fizeram uma transposição para as aulas live, esse é um ponto; outro 

ponto de dificuldade que eu senti dos professores é que eles ainda não abriram 

mão de serem os falantes da aula, de pegar e conduzir a aula de A à Z, e eu 

estou no processo de avaliar as turmas, agora, do segundo e terceiro encontro, 

e é unânime a reclamação de que eles querem discussão, querem sala 

compartilhada, até por uma questão de respiração.” (Entrevistado C4 - 

coordenador) 

Do ponto de vista dos alunos, a percepção é que, em geral, os professores 

conseguiram se adaptar ao modelo online e, segundo eles, não houve prejuízo em relação 

ao conteúdo ministrado. 

“aqueles que tiveram melhor desempenho, na minha opinião, e acredito que na 

opinião dos meus colegas também, a gente conversou sobre isso no nosso 

grupo... é os que mais se destacaram foram com certeza aqueles que mais se 

destacariam presencialmente também, entendeu?” (Entrevistado AP3 – aluno 

presencial) 

“Em relação aos professores, eu dei parabéns para os professores desde o início 

porque apesar da maioria já ter uma certa idade ou uma certa experiência, 

talvez tivesse até uma resistência... eu vou te falar que 70% dos professores 

conseguiram fazer com que a aula fosse dinâmica como se a gente tivesse no 
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presencial, então os trabalhos em grupo conseguiram fluir perfeitamente.” 

(Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

“Todos os professores que eu tive aula até agora fizeram um curso, assim, 

excelente. Até porque essa coisa da live e que cada um faz da sua residência 

fica uma coisa muito mais intimista, você acaba de certa forma conhecendo 

mais o professor, coisa que no ambiente de sala de aula ainda tem aquela coisa 

da imagem do professor e do aluno.” (Entrevistado AL5 – aluno live) 

Em contrapartida, assim como já observado pelos coordenadores, a didática dos 

professores precisa ser melhorada para as aulas online, do MBA live, pois ainda se 

verifica, segundo o aluno entrevistado AL4, uma deficiência em relação às estratégias 

didáticas utilizadas. 

“A didática de muitos professores seria melhor proveito se fosse presencial 

tanto porque são coisas novas e são pessoas que já têm uma prática no modelo 

antigo e agora que tá fazendo a transição alguns a gente vê muito esforço, mas 

que ainda falta um costume, um treinamento maior, mas eu colocaria isso como 

um ponto negativo.” (Entrevistado AL4 – aluno live) 

Além da capacitação em termos de ferramenta e metodologia, os professores 

precisaram adequar seus espaços para ministrar as suas aulas, inclusive, na compra de 

equipamentos, como foi o caso da professora e coordenadora entrevistadas: 

“é importante colocar que o professor teve que adquirir equipamentos que eles 

não tinham então, assim, estar aqui, eu estou agora aqui na sala de casa... 

quando eu dou aula, eu tenho 2 laptops e eu coloco um outro laptop e utilizo 2 

celulares para se alguma intercorrência acontecer e cair a aula, eu tenho como 

falar com meus alunos, então, acho que também adquirir todo equipamento foi 

um grande desafio. Alguns professores podiam, outros não, outros professores 

também não tinham a intimidade com a tecnologia então eu assim como outros 

professores, nós criamos grupos de WhatsApp para nos comunicar e até hoje 

nós temos esse grupo em que nós, eu e outros professores (...) nós fizemos 

vídeo, eu fazia vídeo explicativo de como entrar no Zoom, como fazer a 

atualização do Zoom, como entrar no ECLASS, como postar trabalho, como 

postar provas enfim eu fiz muitos vídeos ao longo do ano passado para ajudar 

colegas e alunos.” (Entrevistado P4 - professor) 

“se você olhar minha casa, eu tenho uma TV instalada aqui com laptop... 

quando tem turma acima de 35, o laptop joga imagem e onde eu estou falando 

com você que é um desktop é aquele que ficam todos os arquivos de aula, 

então, eu tenho um estúdio montado em casa.” (Entrevistado C2 - coordenador) 

Autores como Oliveira & Cruz, 2007; Oliveira & Souza, 2020; Morgado et al., 

2020; Iivari, 2020; Dwivedi, 2020 já afirmavam sobre os esforços adicionais que os 

docentes precisaram fazer para envolver os alunos nas aulas online, pois, além da 

tecnologia, os professores precisaram se adaptar à ferramenta e adaptar as suas aulas a 

esse novo modelo de aulas online ao vivo, tanto no que diz respeito à migração do 
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presencial para o online, quanto do próprio curso live, visto que, alguns professores atuam 

nas duas modalidades.  

Não se identificou diferença entre as aulas online ao vivo ministradas nos cursos 

live para as aulas online ministradas nos cursos presenciais, de acordo com o relato de 

alunos e professores. 

 

4.5.3. QUALIDADE DAS AULAS 

 

A qualidade das aulas online também foi um aspecto verificado a fim de 

identificar os impactos, as dificuldades e os desafios percebidos pelos alunos e 

professores. 

Os alunos do presencial sentiram uma diferença maior, por causa da transição, 

entretanto, verificaram que a aula que foi considerada “ruim” nas aulas online também 

poderia ter sido “ruim” no presencial em virtude da dinâmica utilizada por alguns 

professores. Segundo os alunos, tanto do presencial quanto do live, o ensino ainda está 

pautado muito na teoria, mas, como se trata de um MBA em Gestão de Saúde é 

fundamental que se traga casos de ensino e outras atividades mais aderentes a esse 

público. 

“É, eu acho que isso precisaria melhorar então essas aulas que são um 

pouquinho mais teóricas que precisariam ser mais interativas, trazer a teoria de 

uma forma mais um pouco interativa como a gente teve. A gente teve 

professores que davam a situação da gente responder durante a aula “o que que 

você acha?” Isso mexe, faz o aluno pensar, mexer, não ficar só parado 

escutando, então essa interatividade é extremamente importante que tira da 

monotonia, né?” (Entrevistado AP2 – aluno presencial) 

“É, por conta do desempenho de alguns professores a gente teve alguns 

módulos que foram brilhantes mesmo sendo EAD então imagina se isso fosse 

presencial seria mais ainda, sem dúvida, entendeu? Mas tiveram alguns 

módulos que foram fiasco então assim, não acredito que teria sido muito 

diferente se fosse presencial porque a gente viu realmente que faltava bastante 

habilidade de determinados professores.” (Entrevistado AP3 – aluno 

presencial) 

O mesmo problema é percebido nas aulas online, do MBA live, ou seja, verifica-

se que precisa contribuir com treinamentos mais direcionados para a capacitação de 

professores em relação ao uso de metodologias ativas nas aulas, pois, percebe-se que a 

forma do ensino tradicional ainda prevalece nesses cursos.  

“O adulto tem uma capacidade grande de buscar o conhecimento e você 

entrega o material com a teoria para ele ler e depois você resolve o problema, 

né? Eu acho que é melhor do que ficar aulas muitas expositivas, muito teóricas. 
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Ninguém gosta disso, a maioria pelo menos, eu pelo menos não gosto não.” 

(Entrevistado AL4 – aluno live) 

Quando as aulas são dinâmicas e proporcionam a aplicação prática daquele 

conteúdo, seja por meio de cases ou outra estratégia didática interativa, os alunos 

reconhecem valor e ficam mais satisfeitos quando comparado a uma aula em que apenas 

o professor palestra. 

“As aulas da professora X, ela é uma mulher pra gente admirar, além, de ser 

um poço de erudição, a aula dela é muito didática e ela traz muita dinâmica, 

não é aquela coisa pesada e cansativa que a gente já sente nas aulas de finanças 

e que são mais preocupantes, pelo menos, nós estamos sentindo uma 

dificuldade maior (..) os recursos que ela usou para ministrar disciplina dela 

são muito atuais então sai muito daquela coisa só, ela fez divisão de grupo 

todas as aulas nós tivemos divisão da sala para discutir alguns cases, mas, 

sobretudo a questão de ser uma coisa atual e o curso é a noite segunda e terça, 

tem que ser algo que seja competitivo.” (Entrevistado AL5 – aluno live) 

Além disso, é de extrema importância a relevância da experiência profissional do 

professor na disciplina a lecionar para que ele tenha insumos suficientes para trabalhar o 

conteúdo na prática e não ficar apenas na teoria, conforme mencionado pelos alunos 

presenciais, principalmente.  

“Na minha opinião, em relação ao curso que eu fiz e talvez a outros que eu 

venha fazer é que nosso curso ele era da área da saúde, então nós tivemos 

alguns problemas com alguns professores que traziam exemplos genéricos ou 

gerais e a gente precisa focar então (...) estou fazendo aqui MBA, eu tenho que 

ter professores preparados para isso então eles têm que ter um mínimo de 

experiência nessa área. Tiveram alguns colegas nossos que já tinham uma 

experiência muito grande na área e o professor não trazia aquele conhecimento 

adequado.” (Entrevistado AP1 – aluno presencial) 

A seguir, apresenta-se um quadro síntese com os principais resultados da 

categoria, traçando a comparação entre a percepção de professores e dos alunos 

entrevistados. 

Percepção 

sobre as aulas 

online 

Percepção dos Professores Percepção dos Alunos 

Desafios 

encontrados 

Dificuldade no uso do ECLASS; 

Insegurança quanto ao uso do 

Zoom; Preocupação com a 

conectividade da internet; 

Insegurança quanto às dinâmicas 

das aulas; Adequação do conteúdo 

para as aulas online; Capacitação 

realizada pelo NGD para usar as 

ferramentas; Adequação de seus 

Não houve dificuldade no uso 

do Zoom; Resistência no 

início das aulas online (para os 

cursos presenciais); 

Dificuldade no uso do 

ECLASS; Maior dificuldade 

em disciplinas da área de 

exatas. 
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espaços e equipamentos para 

ministrarem suas aulas. 

Qualidade das 

aulas 

Os professores não identificaram 

impactos na entrega da qualidade 

das aulas e do conteúdo. 

Consideraram que a aula 

“ruim” no online também 

seria ruim no presencial por 

causa do professor e não por 

ser uma aula ao vivo; Aulas 

ainda muito pautadas na teoria 

mais do que na prática. 
Quadro 5 – Quadro síntese com os principais resultados da categoria: percepção sobre as aulas online. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.6. PERCEPÇÃO QUANTO AO CURSO 

 

4.6.1. IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS 

 

Nesta categoria, pretende-se colher a percepção dos alunos, professores e 

coordenadores em relação aos cursos presencial e live a fim de que possam ser 

identificadas sugestões de melhorias, para aprimorar o MBA em Gestão de Saúde. 

Em relação ao curso presencial, verificou-se que, em se tratando de um MBA 

executivo, seria importante pensar na parte emocional dos executivos e trabalhar com 

cases mais práticos, que foi um ponto muito ressaltado pelos alunos, tanto do presencial 

quanto do live.  

“A andragogia mesmo, saber trabalhar com o adulto e muitas vezes, coisas 

muito expositivas não funcionam tanto, eu acho que coisas mais baseadas em 

problema e que a gente vê que é uma coisa que motiva muito o adulto a 

desenvolver problemas, trazer experiências do dia a dia, cases... eu acho que 

poderia ser uma aula com mais problemas da vida real e como, realmente, 

resolvê-los e aí, conforme ocorrendo a resolução, vai jogando a teoria (...) por 

exemplo, na aula de marketing a gente viu muita teoria mas se perguntar para 

todo mundo como é que vai fazer um projeto?” (Entrevistado AL4 – aluno live) 

Os alunos, em sua maioria, perceberam que alguns professores não tinham tanta 

experiência no tema da disciplina e não conseguiram aprofundar tanto o conteúdo.  

Além disso, verificou-se que em relação ao live, é importante ter uma ferramenta 

de relacionamento e interação entre os alunos e para tirar dúvidas, pois, no live, o aluno 

tem apenas o momento das aulas ao vivo com o professor. O espaço de fórum do ECLASS 

não é utilizado e pode ser uma oportunidade para se comunicar com a turma após as aulas, 

tanto professor quanto alunos. No caso de cursos a distância, é interessante que se utilize 

esses meios para apoiar no processo de ensino-aprendizagem, conforme apontado por 

Maia e Mattar, 2007.  
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“Essa nova demanda por cursos a distância, eu acho que falta relacionamento, 

falta uma ferramenta de relacionamento ou de tirar dúvidas ou de um fórum de 

interação entre os alunos, de apresentação (...). Na educação a distância, nas 

plataformas que podem ser utilizadas para criar esse vínculo do aluno com a 

disciplina, com curso, com a instituição, que eu acho que no live não tem, pelo 

que eu sei que não tem. Eu acho que falta.” (Entrevistado P6 - professor) 

A seguir, apresenta-se um quadro síntese com os principais resultados da 

categoria, traçando a comparação entre a percepção de professores e dos alunos 

entrevistados. 

Percepção quanto ao 

curso 

Percepção dos 

Professores 
Percepção dos Alunos 

Identificação de melhorias 

Utilizar o ECLASS como 

espaço para estreitar o 

relacionamento com os 

alunos, utilizando-o como 

ferramenta de interação 

assíncrona para 

comunicação e tirar 

dúvidas do conteúdo. 

Incluir um módulo sobre 

inteligência emocional 

para executivos; Ter mais 

casos de ensino nas aulas a 

fim de trabalhar a parte 

prática da teoria; 

Professores com mais 

experiências executivas 

nas disciplinas de saúde. 
Quadro 6 – Quadro síntese com os principais resultados da categoria: percepção de melhorias para o curso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.7. PERCEPÇÃO SOBRE AS TENDÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO EXECUTIVA  

 

4.7.1. PERCEPÇÃO SOBRE AS TENDÊNCIAS DE ENSINO NO PÓS-PANDEMIA 

 

No cenário pós-pandemia será preciso entender como a educação executiva vai se 

reposicionar em função das novas necessidades dos profissionais de Saúde e 

consequentemente das modalidades de ensino, se o comportamento do mercado será o 

mesmo ou não, diante das situações já enfrentadas. 

Enquanto isso, o objetivo é verificar as tendências para o ensino no pós-pandemia 

a partir da percepção dos alunos, professores e coordenadores, presenciais e live. 

A maior parte dos entrevistados, coordenadores e professores, percebem que 

haverá espaço no mercado para todas as modalidades, pois, teremos alunos buscando 

tanto cursos presenciais, quanto live, online ou blended.  

“Então, eu acho que você vai ter nicho, você vai ter um nicho que é live 100%, 

você vai ter presencial, mas tem um outro nicho do presencial que é o nicho 

muito menor do que foi anteriormente (...) e você vai ter talvez o que hoje tá 

se falando, mais esse blended.” (Entrevistado C4 - coordenador) 
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Porém, eles também percebem, e a maioria dos alunos entrevistados também, uma 

grande oportunidade para os cursos online, live e blended (ou híbrido) em virtude da 

flexibilidade e do alcance geográfico, principalmente. No caso do ensino híbrido, o aluno 

ter a oportunidade da presencialidade, suprindo a necessidade da socialização presencial, 

conforme verificou-se como um ponto citado diversas vezes, na questão do networking. 

E, assim como afirmaram Arbaugh et al. (2017), pesquisas sobre educação híbrida e 

online têm se mostrado relevantes para as áreas de gestão e negócios, tendo convergência 

com o MBA em Gestão de Saúde, que é voltado para executivos. 

“a impressão que eu tenho é que o ensino no futuro tem uma tendência muito 

grande a permanecer mais remoto, a gente sempre fala do autodidata em que 

ele realmente é o protagonista, o aluno é o protagonista, ele vai ter um mentor 

que vai ajudá-lo a orientar as fases de estudo dele, mas me dá impressão que o 

ensino não vai mais ser como era no passado. Vai ter o processo de transição, 

mas eu acredito muito nessas facilidades das tecnologias para que os alunos 

sejam protagonistas do aprendizado. (Entrevistado C1 - coordenador) 

“Eu não consigo mais fazer hoje qualquer curso, principalmente, executivo, 

principalmente, MBA se for somente presencial. As pessoas se adaptaram ao 

home office, é uma coisa normal, eu tenho amigos que nunca mais voltaram... 

tem gente que está 2 anos porque as audiências são todas online, tudo é online. 

Escritório que já fechou, escritório que foi para o local menor, então, é uma 

tendência que não tem mais volta, a própria estrutura da FGV aqui em Belém 

você não tem noção, ela diminui assim 1/3.” (Entrevistado AP1 – aluno 

presencial) 

“Eu acredito que se a gente não absorver essas questões, esses avanços 

tecnológicos e a gente aprimorar isso, investir em EAD nas escolas, as que não 

estão investindo acabam perdendo aluno, é a dinâmica de todo mundo. Meu 

marido, ele é médico então ele falou pra mim: “poxa, eu queria fazer um curso, 

mas eu não tenho como assumir que eu vou, eu tenho cirurgia, eu quero poder 

chegar no final de semana sentar e assistir as aulas”.” (Entrevistado AL5 – 

aluno live) 

Acredita-se que, em virtude dessa transformação digital e do espaço que os cursos 

live e online têm ganhado no mercado nos últimos tempos, será possível fazer muito mais 

parcerias internacionais nos cursos, mas, segundo o professor P7, precisaremos continuar 

explorando ainda mais as ferramentas tecnológicas, pois, atualmente, exploramos pouco. 

“Também é uma oportunidade gigante que eu acho, vai ser da gente poder 

trazer além de modalidades diferentes, mais parcerias internacionais.” 

(Entrevistado AP1 – professor) 

“Eu acho que a gente vai atravessar uma fronteira onde as instituições não terão 

mais chances de não entregar a excelência. Então nós vamos ter uma grande 

ruptura, daqui a pouco, entre coisas que agregam e coisas que não agregam... 

nós precisamos estar presenciais em todas suas aulas? Não. Na aula 3, online, 

na 4 e 5 presencial... qual é a palavra que para mim no futuro? Flexibilidade! 

A outra coisa é que a gente vai precisar buscar alternativas mais tecnológicas 

para envolver os alunos... Do professor, eu acredito que a gente vai precisar 
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conversar sobre ferramentas de tecnologia que precisam ser incluídas nessa nas 

aulas. Eu acho que a gente faz isso pouco, tá?”  (Entrevistado P7 - professor) 

Por fim, segue o quadro síntese com os principais resultados sobre as percepções 

dos professores e alunos em relação às tendências pós-pandemia. 

Percepção sobre 

as tendências para 

a educação 

executiva 

Percepção dos Professores Percepção dos Alunos 

Percepção sobre as 

tendências de 

ensino no pós-

pandemia 

Identificam que haverá 

oportunidade no mercado para 

todas as modalidades de curso; 

Tendência muito grande de os 

cursos permanecerem remotos; 

Aluno cada vez mais protagonista 

da sua aprendizagem; Professores 

precisarão explorar mais as 

ferramentas tecnológicas; 

Oportunidade para mais parcerias 

internacionais; Maior busca dos 

alunos por flexibilidade. 

Identificam grande 

oportunidade para cursos 

online, live e híbrido, por 

causa da flexibilidade; 

Investimento das escolas 

em EaD; 

Quadro 7 – Quadro síntese com os principais resultados da categoria: percepção sobre as tendências para a 

educação executiva. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2020 ficará marcado pelo impacto socioeconômico e pelas mudanças, 

principalmente, na indústria de educação. A pandemia trouxe para a realidade da 

educação brasileira a possibilidade de, definitivamente, mudar a forma de ensinar, 

aprender e interagir com esses novos alunos e futuros profissionais que se tornam cada 

vez mais tecnológicos. Apesar de um dos seus impactos mais significativos ter sido a 

aceleração nos processos de transformação digital, sentiu-se também a explicitação das 

desigualdades (Pacheco et al., 2020).  

Neste contexto, a pesquisa realizada com coordenadores, professores e alunos dos 

cursos de MBA em Gestão de Saúde da FGV, trouxe reflexões sobre as oportunidades 

para as modalidades de ensino assim como uma discussão sobre oportunidades, desafios 

e tendências para as novas necessidades, no pós-pandemia, visto que, há muitas 

incógnitas ainda em relação aos cursos com aulas ao vivo via webconferência (chamados 

cursos live) e cursos híbridos do ponto de vista da legislação. 

O estudo aponta que o período da pandemia acelerou o processo de transformação 

digital no IDE resultando no treinamento de mais de 1.000 professores em 2020 e 
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ocasionou a criação de um novo produto chamado live, que foi lançado durante a 

pandemia dando a oportunidade para alunos de diversos setores, inclusive, da área de 

Saúde de realizarem cursos a distância. Identificou-se também uma redução no número 

de matrículas nos cursos presenciais quando comparado ao número de matrículas dos 

cursos a distância. Os cursos de Saúde presenciais de 2020 para 2021 reduziram quase 

pela metade o número de matrículas, enquanto o MBA live em Gestão de Saúde têm 

ganhado força e espaço no mercado, talvez, pela questão da flexibilidade de tempo e 

espaço de que esse público necessita. 

Em relação ao perfil dos professores que prevalece tanto no live quanto no 

presencial, o maior número é de mestres, na faixa etária de 51 a 60 anos. Em relação ao 

perfil de alunos, a maioria tem entre 31 e 40 anos, sendo que no live há um percentual 

maior de homens (52,5%) do que de mulheres (47,5%) comparativamente às turmas 

presenciais.  

Entre os principais fatores de sucesso do modelo presencial estão o networking; o 

comprometimento dos alunos e o maior controle e acompanhamento da turma pelos 

professores. Já em relação ao modelo live e às aulas online, são considerados fatores de 

sucesso, segundo os dados apresentados, a flexibilidade; o fácil acesso; o custo-benefício 

de o aluno ter o mesmo conteúdo, com os mesmos professores que atuam nos cursos 

presenciais, sem terem de sair de casa e a possibilidade de poderem assistir às aulas 

gravadas. 

As desvantagens apontadas do modelo presencial foram o deslocamento tanto por 

parte dos professores quanto por parte dos alunos; o desgaste físico por parte dos 

professores, que precisam viajar para outras regiões do Brasil, e a questão da segurança, 

que também foi citada. Em relação ao modelo de aulas online ao vivo, identificou o acesso 

à internet como sendo um problema ainda nos tempos atuais; a falta de disciplina dos 

alunos; as câmeras desligadas, o que interfere na interação das aulas, e a troca de 

experiências e networking que são limitados, tanto do ponto de vista dos alunos quanto 

dos professores. 

Os aspectos apontados acima estão de acordo com alguns autores da literatura da 

educação a distância (Litto e Formiga, 2009; Bayma, 2009) e que, inclusive, podem ser 

revisitados e reanalisados de acordo com as transformações no ensino, principalmente, 

em relação aos cursos com aulas ao vivo via webconferência. 

Em relação aos desafios enfrentados, identificou-se por parte dos professores a 

rápida transição das aulas presenciais para as aulas online em curto espaço de tempo e a 
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insegurança quanto à tecnologia. Por parte dos alunos, houve resistência, mas, depois, 

acostumaram-se às mudanças. A plataforma ECLASS foi apontada como uma dificuldade 

dos alunos. 

Quanto às mudanças, verificou-se que os professores buscaram se aperfeiçoar e 

buscar outras estratégias para engajar os alunos e identificaram como positivo as aulas 

online e o uso de ferramentas digitais (Bruno e Hessel, 2021; Oliveira & Souza, 2020; 

Morgado et al., 2020; Iivari, 2020; Dwivedi, 2020; OCDE, 2020), mas, ainda assim, os 

alunos relataram que ao longo do curso há aulas muito teóricas e com pouca troca de 

experiências e relatam a importância de ter professores com mais experiência na área da 

Saúde. Os alunos presenciais não identificaram perda de qualidade das aulas presenciais 

para as aulas online e os alunos do curso live, de maneira geral, têm gostado das aulas e 

relataram não deixar a desejar para um curso presencial. 

Sobre as tendências para o pós-pandemia, a maioria dos professores, 

coordenadores e alunos acredita que haverá grande oportunidade para os cursos online e 

híbridos em virtude da flexibilidade de poderem assistir às aulas de onde estiverem e de 

terem a possibilidade de assistirem presencialmente ou online. Essa confirmação 

converge com o que está sendo considerado como tendência para a área de educação no 

futuro: o ensino híbrido, unindo as melhores práticas do ensino presencial e online (Souza, 

2020; Oliveira et al., 2021). 

Dessa forma, no que tange à indústria educacional e à Educação 4.0, é essencial 

que todos os atores e instituições de ensino consigam superar os desafios impostos pelo 

mercado de trabalho e, consequentemente, exercitem a capacidade de se adaptar, se 

reinventar, descobrir novos modelos que podem ajudar esse novo profissional executivo, 

independentemente, de ser da área da Saúde, em um ambiente cada vez mais transformado 

digitalmente e, principalmente, reconhecer os modelos que mais atendem às demandas da 

sociedade contemporânea (Pacheco et al., 2020). 

6. RECOMENDAÇÕES 

A FGV desde o início da pandemia vem fazendo grandes movimentos para inovar 

em seus produtos assim como para potencializar a experiência dos alunos, 

principalmente, nesse período de pandemia, cujas aulas presenciais foram totalmente 

alteradas para aulas ao vivo mediadas por tecnologia. Com isso, a fim aperfeiçoar a 

experiência de professores e alunos em sala de aula, o Núcleo de Gestão Docente 

promoveu inúmeros treinamentos e capacitações ferramentais e pedagógicas para 
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professores a fim de que estivessem minimamente preparados para o “novo normal”, com 

o intuito de explorar novos métodos de ensino para apoiar ainda mais na formação 

continuada do seu corpo docente, buscando mantê-lo atualizado das inovações no ensino. 

 Algumas iniciativas já foram implementadas e que vão ao encontro dos desafios 

apresentados nesse trabalho como, por exemplo, a inserção de materiais optativos da área 

de finanças para cursos live justamente para nivelar o conhecimento da turma necessários 

para a disciplina. Com isso, os alunos podem acessar sempre que precisarem e os 

professores acabam tendo a possibilidade de oferecê-los como materiais complementares 

para alunos com mais dificuldade. 

Um outro ponto a ressaltar é a implementação do plano de aula integrado ao 

ECLASS para que os professores possam organizar melhor as suas aulas, possibilitando 

o acesso a um banco de mais de 5.000 materiais de diversas áreas de conhecimento, já 

validados pela instituição, utilizarem nas suas aulas. Para os alunos esse instrumento se 

torna tão relevante quanto, pois, eles poderão se preparar para as aulas com antecedência 

e identificar os dias em que haverá atividades nas aulas. Nos cursos de MBA live há 

previsão de implantação de novas regras de participação nas aulas para apoiar no processo 

de ensino-aprendizagem desse tipo de curso e promover maior troca entre os alunos, 

diferenciando os cursos live dos demais cursos presenciais que estão com aulas remotas, 

em virtude da pandemia. Isso também atende às angústias de alunos e professores que 

sentem falta de maior interação nas aulas online ao vivo. 

Em relação ao ECLASS, a FGV já lançou mão de algumas mudanças a fim de que 

a plataforma esteja alinhada às necessidades dos alunos e da instituição e, por isso, há 

mudanças no layout e também implementou-se um FAQ integrado ao ECLASS para 

apoiar nas principais dúvidas de alunos e professores quanto ao uso do ambiente virtual. 

Além das questões já apontadas, com o intuito de possibilitar o aluno do presencial 

assistir as suas aulas presenciais, a FGV criou o projeto das salas híbridas cujas salas da 

FGV e das suas conveniadas possuem todo o aparato tecnológico a fim de permitir a 

interação dos alunos que estão nas salas presenciais com aqueles que estão nas salas 

online, via Zoom. O professor que leciona em sala híbrida recebe todo o suporte 

ferramental e pedagógico para estar preparado e apto para atuar nesse tipo de estrutura. 

Essa foi uma das soluções da instituição para os alunos presenciais no momento da 

pandemia e, atualmente, mais de 600 professores já realizaram o treinamento da sala 

híbrida. 
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Por fim, a partir dos esforços que a instituição tem com a qualidade do seu corpo 

docente e dos cursos ofertados, sugere-se:  

1) Realizar um processo de recadastro de todos os professores atuantes nos 

programas para revalidar além da formação acadêmica, também a experiência 

profissional nas áreas de suas disciplinas a fim de que se tenha o profissional 

mais adequado para lecionar o conteúdo em determinada disciplina e 

modalidade de curso; 

2) Para dar continuidade ao trabalho iniciado de transformação digital junto aos 

professores na instituição, sugere-se revisitar os treinamentos em relação à 

tecnologia e suas ferramentas, explorando novas capacitações e webinars para 

promover a aplicação de novos métodos, como o PBL (Problem Based 

Learning) e melhores práticas para o ensino de executivos; 

3) No que tange aos sistemas acadêmicos, recomenda-se a integração do 

ECLASS, do Sistema de Gestão de Provas e do Portal do Aluno para otimizar 

o acesso e trabalho dos professores, principalmente, em relação ao lançamento 

de notas, e para otimizar o acesso do aluno, pois, os alunos reclamam que os 

sistemas são independentes e cada hora eles precisam acessar um lugar 

diferente; 

4) Realizar um trabalho de identificação de competências a serem desenvolvidas 

pelos professores a partir dos cursos em que atuam. Esse projeto de avaliação 

por competências já está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Gestão Docente 

junto à Assessoria Pedagógica para apoiar no trabalho de performance 

acadêmica e, consequentemente, atuar nas necessidades identificadas de cada 

professor.  

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

Entre as limitações do estudo, destaca-se a possível subjetividade da pesquisadora 

ao interpretar as entrevistas e, sendo a autora funcionária da instituição, este aspecto pode 

ter causado algum impacto ou influência na fala de professores e coordenadores. 

Entretanto, as entrevistas foram analisadas com a devida atenção e imparcialidade. Não 

foram entrevistados os gestores da instituição. 

Um outro ponto a ser ressaltado foi o número limitado de alunos respondentes, 

pois não foi possível, em virtude do tempo e da disponibilidade dos alunos contatados, 
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naquele período, realizar as entrevistas. A aplicação somente da pesquisa qualitativa 

também pode ser um limitador, pois não foi possível incluir outras diferentes fontes de 

evidência, como a aplicação de uma pesquisa quantitativa complementar à discussão e 

aos resultados apresentados, tendo em vista verificar convergência das percepções 

apresentadas na dissertação. 

8. PROPOSTAS PARA PESQUISAS FUTURAS 

Para novas pesquisas em relação ao tema, seria interessante verificar as 

percepções da equipe de gestão, dos coordenadores, professores e alunos atuantes em 

salas de aula híbridas e quando retornarem, integralmente, às aulas presenciais no intuito 

de identificar convergências e divergências sobre as percepções sobre o ensino a distância 

e o ensino híbrido e se elas mudaram com o pós-pandemia ou não. 

Também seria importante realizar o cruzamento dos dados deste estudo com 

outros cursos presenciais e live a fim de comparar as percepções dos coordenadores, 

professores e alunos em relação às modalidades de curso e possíveis sugestões de 

melhorias.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO ENTREVISTAS - ALUNO 
 

1) Sobre o entrevistado: 

a. Solicitar a identificação do entrevistado: nome; faixa etária; formação; 

profissão; tipo de trabalho; localidade. 

2) Sobre a pesquisa: 

Percepção quanto à modalidade do curso: 

a) Qual a modalidade do curso MBA em Gestão de Saúde que você cursou ou está 

cursando na FGV? Presencial ou live? Por que optou por essa modalidade? 

b) Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa modalidade de curso?  

c) Para os alunos que tiveram aulas remotas, dentro do curso presencial: Quais 

vantagens e desvantagens das aulas online?  

Percepção quanto aos recursos tecnológicos: 

a) Como você se sentiu em utilizar as ferramentas digitais durante o curso? 

b) As ferramentas utilizadas durante as aulas online foram ferramentas de fácil uso 

o que ajudou no processo de aprendizagem? 

c) O que você achou dos professores em relação ao domínio da ferramenta 

tecnológica usada no início e durante as aulas remotas? 

Percepção quanto aos professores e qualidade das aulas: 

Para alunos dos cursos presenciais: 

a) Para os alunos que tiveram os dois tipos de aulas: Os professores, em geral, 

conseguiram se adaptar no novo modelo de entrega de conteúdo? Houve 

problemas nessa transição? Quais? Pode dar exemplo? 

b) Para os alunos que tiveram os dois tipos de aulas: Qual a sua percepção em 

relação à qualidade das aulas online e das aulas presenciais? 

c) Para os alunos que tiveram os dois tipos de aulas: Na sua opinião, a transição 

das aulas presenciais para as aulas remotas impactou na sua aprendizagem? Em 

quê? Por quê? 

d) Sobre networking: o que vem a sua mente quando aborda a palavra networking? 

É possível networking nas aulas remotas/live? Há diferenças com relação às aulas 

presenciais? Quais? 

Para alunos dos cursos live: 

a) Os professores, em geral, conseguiram se adaptar no novo modelo de entrega de 

conteúdo? Houve problemas? Quais? Pode dar exemplo? 
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b) Qual a sua percepção em relação à qualidade das aulas online? 

c) Sobre networking – o que vem a sua mente quando aborda a palavra networking? 

É possível networking nas aulas remotas/live?  

Percepção quanto às tendências para a educação executiva: 

a) Na sua opinião, quais são as tendências para a educação executiva? 

b) O modelo de aulas online usado durante o isolamento social devido à Covid-19, é 

um modelo a ser perseguido no futuro?  

c) Para os alunos que tiveram os dois tipos de aulas: Com relação ao percentual de 

aulas presenciais ou remotas: Qual o percentual que considera adequado? Mais 

aulas presenciais ou remotas? 

Percepção quanto ao curso: 

a) Na sua percepção, o que pode ser melhorado no curso? Como você o idealizaria? 

b) O que mais contribuiu para sua vida profissional? Por quê? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO ENTREVISTAS - PROFESSOR E COORDENADOR 

1) Sobre o entrevistado: 

a. Solicitar a identificação do entrevistado: faixa etária; formação; profissão. 

b. Você é professor(a) de qual modalidade de curso: presencial ou live? 

c. Há quanto tempo você leciona nesse curso? Conte um pouco sobre sua 

trajetória acadêmica (formação, instituição tanto para mestrado e 

doutorado, atuação na área). 

d. Você já deu aula em cursos superiores em IES antes de atuar como 

professor na FGV? Quais IES? Quais as disciplinas e em quais cursos?  

e. Há quanto tempo você é professor na FGV? Qual a disciplina que 

ministra? Há quanto tempo ministra esta disciplina? Você é professor dos 

cursos de Saúde há quanto tempo? 

f. Já fez consultoria? Sobre qual assunto e para qual empresa?  

2) Sobre a pesquisa: 

Percepção quanto aos desafios e dificuldades e quanto à utilização dos 

recursos tecnológicos: 

a) Quais foram os maiores desafios e dificuldades dos professores e dos alunos 

no período da pandemia? E em relação às suas aulas? Você precisou ajustar o 

seu conteúdo? 

b) Como se sentiu em utilizar as ferramentas digitais? 

Percepção quanto à modalidade do curso: 

c) Quais as vantagens você identifica na modalidade presencial? Na live? Na 

híbrida (se tiver lecionado em sala híbrida)? E as desvantagens? 

d) Quais os principais motivos para a escolha da modalidade de curso para os 

alunos de MBA em Saúde? (por que você acha isso? Como você acha que será 

pós-pandemia?) Você acha que é possível fazer networking? 

e) Para os professores e coordenadores que atuam nas duas modalidades: Você 

acha que o perfil de aluno do curso de MBA em Saúde mudou (antes e durante 

a pandemia)? Por quê? 

Percepção quanto à qualidade das aulas: 

f) Na sua percepção, a transição das aulas presenciais para as aulas remotas 

impactou na aprendizagem dos alunos dos cursos de Saúde? 
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g) Como os alunos estão avaliando essas mudanças? Na sua percepção, qual a 

avaliação em relação a essa modalidade? 

Percepção quanto às tendências para a educação executiva: 

h) Na sua opinião, quais são as tendências para a educação executiva? 

i) O modelo de aulas online usado durante o isolamento social devido à Covid-

19, é um modelo a ser perseguido no futuro?  

Percepção quanto ao curso: 

j) O que você acha que poderia ser aprimorado nos cursos? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Pesquisa: AS DIFERENTES MODALIDADES DE MBA E AS SUAS 

PRINCIPAIS VANTAGENS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

EXECUTIVA 

Aluna: Ana Beatriz de Andrade Casagrande – MEX/2020 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fatima Bayma de Oliveira 

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, entrevistado (a) “X”, o meu nome é Ana Beatriz 

Casagrande, eu sou mestranda do curso de Mestrado Executivo da EBAPE, FGV-RJ, sou 

também coordenadora do Núcleo de Gestão Docente, na FGV-IDE e minha orientadora 

é a professora Dr.ª Fatima Bayma de Oliveira. Caso você tenha qualquer pergunta após 

esta entrevista, ou queira obter acesso aos seus dados, sinta-se à vontade para me contatar 

pelo telefone (21) 99343-2293, ou pelo e-mail:  anabeatriz.casagrande@hotmail.com. 

Caso queira, você também poderá sanar alguma eventual dúvida junto ao Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, da Fundação Getulio 

Vargas - RJ, através do e-mail: etica.pesquisa@fgv.br, ou pelo telefone (21) 3799-6216. 

Agradeço a sua boa vontade em participar da pesquisa. Sua participação é muito 

importante. Essa pesquisa está sendo desenvolvida como parte de minha dissertação de 

conclusão de curso e trata da percepção sobre as principais mudanças e vantagens 

ocasionadas nas modalidades de curso de MBA Executivo em Administração: Gestão de 

Saúde, pela pandemia do COVID-19. Eu pretendo com esse estudo possibilitar uma 

reflexão sobre as modalidades de curso, suas características, inovações, vantagens e 

desafios e seus diferenciais tanto para os cursos de MBA Executivo em Administração: 

Gestão de Saúde, objeto de estudo, como também poderá contribuir para outros cursos e 

estudos sobre tendências na área de educação executiva. 

Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante neste projeto 

você tem alguns direitos. Gostaria que você indicasse a sua compreensão a cada um dos 

tópicos que falarei simplesmente dizendo: compreendo. 

Sua participação é voluntária, (você compreende?). 

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta, (você compreende?). 

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. (você 

compreende?). 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial, e a fim de assegurar privacidade, os 

dados obtidos por meio desta não serão identificados, e seu resultado somente será 

disponibilizado à professora orientadora. (você compreende?). 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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Extratos ou pedaços desta entrevista poderão fazer parte do relatório final, mas sob 

nenhuma circunstância, seu nome ou características suas que o possam identificar serão 

incluídas no relatório. (você compreende?). 

Você permite que a entrevista seja gravada em áudio e vídeo? 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo.  

Você concorda com todos os tópicos apresentados no termo de consentimento? 

 

Rio de Janeiro, __/______/2021 


