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Introdução: Estudo sobre o uso das ferramentas pedagógicas e tecnológicas no contexto das 

aulas remotas no curso de medicina, que envolve um relato de experiência de estudantes de 

medicina envolvidos no processo de aprendizagem. A pandemia da COVID-19 impactou 

profundamente o ensino médico, e consequentemente, a educação médica. O sistema 

educacional precisou se adaptar às novas condições sem comprometer o ano letivo, de 

maneira que os estudantes fossem impactados da menor e da melhor forma possível. Uma das 

mudanças aplicadas foi a utilização e aprimoramento de tecnologias digitais por meio do 

ensino remoto. Os ambientes de aprendizagem virtual são ferramentas práticas, estimulando a 

discussão entre os participantes. Objetivos: relatar a experiência de estudantes de medicina 

sobre o uso de ferramentas tecnológicas e pedagógicas empregadas no contexto das aulas 

remotas no curso de medicina e avaliá-las criticamente com base na bibliografia estudada; 

apontar quais são as ferramentas pedagógicas e tecnologias empregadas no contexto da 

pandemia no curso de medicina com base no que é aplicado no mundo. Metodologia: o 

estudo se deu com base na experiencia das discentes e monitoras do curso de medicina, 

comparada com o que a literatura observa. Resultados - A experiência: Desde a instituição 

dessas medidas, iniciou-se um processo longo e árduo de adaptação, tanto para as instituições 

de ensino superior e para os seus colaboradores docentes quantos para os estudantes. Novas 

ferramentas precisaram ser incluídas no cronograma das aulas, que trouxeram custo para a 

faculdade. O investimento precisou ser feito tanto em materiais como câmeras, microfones, 

fones de ouvido e demais apetrechos técnicos para a gravação de aulas quanto em compra de 

tecnologias, como plataformas de videoconferência e recursos humanos com competência 

técnica para gerenciar tais aquisições. Além de tudo isso, novas habilidades precisaram ser 

desenvolvidas pelos docentes e discentes para aprender a usufruir de toda a essa tecnologia 

que nos foi disponibilizada. Dentre as atividades desenvolvidas para que o ensino remoto 

estão reuniões online para aulas síncronas; vídeos gravados nas dependências da faculdade, 

aos quais havia acesso através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); quadros de 

comunicação online; plataformas de perguntas e respostas; plataformas de criação de nuvens 

de palavras; documentos online compartilhados de edição em grupo; e outros, pois os 

fornecedores destas tecnologias não deixam de renovar-se a todo momento e sempre surgem 

novas possibilidades. Essas atividades propostas, sob a perspectiva dos estudantes, levantam 

pontos negativos e positivos, quais sejam: os principais pontos negativos que o ensino remoto 

emergencial trouxe foi o distanciamento entre o aluno, seus colegas e professores, pois a 



interação online é mais pobre do que a presencial a qual estavam acostumados; maior número 

de fatores distratores e menor capacidade de retenção da atenção às aulas; dificuldades 

técnicas, que incluem computadores antigos e lentos e conexão precária com a internet; 

distanciamento da realidade da prática médica; cansaço; ansiedade; entre outros. Entretanto, 

todos os estudantes que passaram por uma experiência de ensino médico remoto podem 

afirmar que houve pontos positivos nesta nova forma de ensino-aprendizagem. Ter as aulas 

gravadas num repositório de arquivos permite com que o aluno assista várias vezes ao 

conteúdo ministrado, beneficiando não só o que não puderam estar presentes no momento de 

aula síncrona como os que utilizam as gravações para fixação do conteúdo. Além disso, a 

facilidade de reuniões online, que poupam tempo e dinheiro gastos com o deslocamento e 

com momentos de conversas desconexas, mostrou que algumas situações, como reuniões de 

orientação de projetos científicos são mais produtivas neste novo formato. Outra interessante 

possiblidade que o ensino remoto abriu foi a de ter aulas ministradas por especialistas que 

residem em outras cidades. Palestras, congressos e jornadas científicas, que antes 

demandavam viagem, hospedagem e transporte em outras cidades e estados tornaram-se 

gratuitas e passíveis de participação sem sair de casa. Discussão:  com base na revisão de 

literatura e na experiência apresentada, observou-se em uma pesquisa realizada com 39 

escolas médicas no Reino Unido, que as principais mudanças foram o desenvolvimento de 

novas plataformas de ensino remoto em que o conteúdo foi lançado e a realização de palestras 

a distância em plataformas. Ainda, foi encontrada uma diferença significativa entre o tempo 

gasto em plataformas digitais pelos alunos antes e depois da pandemia da COVID-19, com 

7,35% dos alunos antes contra 23,56% dos alunos durante a pandemia, gastando mais de 15 

horas por semana, o que contribui com o absenteísmo e presença de distratores. Os alunos 

pontuaram que gostariam que as sessões de ensino online fossem mais interativas, de maneira 

a estimular a participação e dinâmica das aulas on-line. Outras barreiras apontadas foram as 

distrações familiares, conexão com a Internet limitada, e a saúde mental. As principais 

vantagens apontadas pelos alunos foram a flexibilidade de horário, economia de tempo e 

dinheiro em deslocamento, e possibilidade de estudo em seu próprio ritmo, que conflui com o 

que foi observado na experiência das autoras deste relato. Conclusões: Torna-se 

imprescindível, em atividades remotas, orientações prévias das atividades para os estudantes, 

para um aprendizado mais produtivo. Cabe adaptar regras de convivência remotas, como 

silenciar celulares e notificações externas, encontrar um espaço sem ruídos, colocar água 

perto, trancar a porta e colocar avisos para manter o isolamento. Também cabe desenvolver 

sensibilidade para interagir, como, escolher o momento certo para, durante as atividades 

remotas, fazer questionamentos, usar emojis ou emoticons disponíveis em algumas 

plataformas, participar do chat, discussões e práticas propostas na atividade. No entanto, para 

muitas das participações ativas no processo de aprendizagem remota, há a necessidade de 

domínio das ferramentas e tecnologias, sem as quais não é possível plena participação. Isso 

requer ofertas de capacitações, por parte das instituições e disposição para o aprendizado por 

parte dos docentes e estudantes.   
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