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PANDEMIA E AULAS REMOTAS: REAPRENDENDO A SER PROFESSORA 

 

Arabella Natal Galvão da Silva 1 
 

 

Eu sou professora e, atualmente, coordenadora do curso de Expressão Gráfica. Meu 

mandato começou em janeiro de 2020. Então eu aprendi a ser coordenadora durante a pandemia. 

Mas esse registro não vai tratar da minha atuação na coordenação, e sim, como professora nesse 

momento tão complexo para todos. 

Em 2019 eu fiz o curso de Educação Híbrida e, logo após, o curso de H5P, ofertados 

pela PROGEPE com a CIPEAD. Minha intenção era transformar em híbrida a disciplina de 

Ergonomia, que está sob minha responsabilidade desde que entrei na UFPR, em 2016. Essa 

disciplina tem bastante conteúdo teórico e era sempre ofertada as 7h30 da manhã. Eu percebia 

que os estudantes tinham muito sono nas aulas teóricas e isso me incomodava. Por isso veio a 

ideia de transformá-la em disciplina híbrida, pois assim eles poderiam estudar a parte teórica 

no horário que fosse mais confortável. Só que nem deu tempo de ofertá-la nessa modalidade 

num período regular. 

Com a pandemia e a aprovação da Resolução nº 59/2020, a disciplina de Ergonomia foi 

a primeira que pensei em adaptar, pois eu já tinha refletido bastante sobre ela e em como 

transformá-la em híbrida. Resolvi aproveitar as apresentações em Prezzi que eu tinha para as 

aulas presenciais e gravar a aula a partir disso. 

No mês de junho de 2020 eu tirei férias, para poder me afastar da coordenação, pois eu 

não sabia utilizar nenhum software de edição de vídeos. Gravei a primeira aula, explicando o 

conteúdo da mesma maneira que faria numa aula presencial. Usei o Teams na gravação, como 

se fosse uma reunião comigo mesma, compartilhei minha tela e fui dando aula. 

_______________  
 
1 Sou designer formada pela PUC-PR, mestre em Tecnologia pela UTFPR e doutora em design pela UFPR. Sou 

professora há 21 anos, lecionando em paralelo com outras atividades profissionais, que teve uma fase 
empreendedora inclusive. Trabalho na UFPR desde 2016, no Departamento de Expressão Gráfica e estou como 
coordenadora do curso de Expressão Gráfica durante os anos de 2020 e 2021. 
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Depois do vídeo gravado, utilizei o editor mais simples que encontrei, um aplicativo de 

edição de vídeos do próprio Windows 10. Depois de 1 mês lutando com o editor de vídeo, fiquei 

muito orgulhosa do primeiro resultado. Em todo esse tempo, sempre recebi muito incentivo do 

meu marido para gravar e montar um canal no Youtube. Ele falava que eu tinha muito conteúdo 

para ser compartilhado. 

Então, quando eu terminei a primeira aula, nada mais natural do que mostrar a ele e 

perguntar sua opinião (risos). Ele começou a falar com a seguinte frase: “Está horrível!” E 

começou a descrever tudo que estava ruim. Disse que eu parecia um robô falando, que eu tinha 

que narrar os trechos de outros vídeos que eu usava, pois o vídeo era meu e eu não podia deixar 

o áudio do vídeo original sem que eu falasse nada. Falou sobre o áudio, que não poderia aparecer 

barulhos e cachorro latindo. Me mostrou vídeos de alguns canais interessantes, para eu ver 

como as pessoas falam no vídeo, como se expressam e me mostrar como aquilo que eu tinha 

feito estava ruim. 

Acabou comigo... Pensei em desistir do modelo de aula gravada, pois eu tinha perdido 

muito tempo editando. E as aulas do ERE 1 logo teriam que começar... O mais fácil seria fazer 

uma videoconferência com o compartilhamento de tela e ofertar apenas aulas síncronas. Mas 

daí eu pensei: agora eu já aprendi a mexer no editor. Já perdi um bom tempo... Vou tentar mais 

uma vez. 

Então eu gravei novamente a aula... 

Mostrei para meu marido e aí veio um: “Agora sim! Isso mesmo, agora está no 

caminho.” 

Comecei a montar a disciplina na UFPR Virtual. Gravava os vídeos muito cedo, para 

haver menos interferência no áudio. Depois editava, publicava no Youtube e usava o H5P para 

colocar na plataforma. Consegui finalizar essa disciplina na mesma semana que terminaram as 

aulas. Foi uma correria. As últimas correções atrasaram, mas no final deu tudo certo, os alunos 

gostaram e tiveram um bom aproveitamento. Acabei ofertando duas turmas de Ergonomia no 

ERE1. 

Após o ERE1, começaram as discussões sobre o que fazer em seguida. Enquanto isso, 

o meu departamento tentava incentivar mais professores a preparar os conteúdos das disciplinas 

para ofertar na modalidade remota. Foram formados grupos de trabalho para as disciplinas de 
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serviço, que é como chamamos as disciplinas ofertadas para vários cursos, e eu entrei no grupo 

de Desenho Técnico. Tínhamos no grupo uma professora que já tinha ofertado Desenho Técnico 

no ERE 1. Ela conseguiu trabalhar melhor usando o Autocad como ferramenta, ao invés do 

desenho à mão. Eu sugeri que gravássemos as aulas e usássemos o H5P, da mesma forma que 

fiz em Ergonomia, e todos concordaram. 

Mas o conteúdo de Desenho Técnico não era tão familiar para mim, pois eu ministrava 

essa disciplina eventualmente. Além disso, eu teria que gravar uma aula que outros professores 

pudessem usar. Com isso, comecei a escrever roteiros dos vídeos, para que os outros professores 

pudessem revisar antes da gravação. Fiz o primeiro, gravei e após algumas correções todos 

aprovaram. Outra professora preparou as imagens que foram usadas no vídeo, com uma 

apresentação gráfica padronizada para a disciplina. Com isso, o visual do vídeo ficava muito 

melhor. Então chegamos num fluxo de trabalho ideal. Uma professora escrevia o roteiro, que 

era revisado por todos. Outra professora preparava as imagens. Eu gravava, editava, publicava 

no Youtube e passava o link para todos. Outro professor preparou o conteúdo de Autocad, para 

complementar o desenho técnico. E outra professora preparou algumas atividades.  Quando 

começaram as aulas do ERE2, faltava apenas um vídeo para finalizar a disciplina de desenho 

técnico, que ficou praticamente pronta antes das aulas começarem. 

Mas no ERE2 eu deveria ofertar uma disciplina optativa, que constava na oferta do 

primeiro semestre de 2020. Então, teria que preparar outra disciplina e dessa vez, sozinha. 

Comecei a preparação no início do ERE 2, em novembro de 2020, para ofertar a disciplina em 

janeiro de 2021. Agora, escrevendo roteiros de todos os vídeos, preparando uma identidade 

visual da disciplina para inserir as imagens e editando os áudios da narração das imagens. 

Durante a disciplina de desenho técnico eu tive problema com o volume de alguns áudios e 

descobri um editor de áudio gratuito. Para resolver o problema eu tive que aprender a mexer no 

software e percebi que poderia melhorar a qualidade dos áudios. Então inseri mais esse item no 

meu processo. 

A disciplina ofertada no ERE 2 era Tópicos em Projetos de Interiores e no programa 

dessa disciplina na modalidade presencial, eu colocava sempre algumas visitas com os alunos 

em lojas de materiais para projetos de interiores. No ERE 2, eu resolvi ir até as lojas e gravar 

os vídeos nelas, entrevistando a pessoa que costumava me atender no presencial. As 3 lojas 
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concordaram e autorizaram os vídeos e foi outro desafio de edição. Isso porque a gravação de 

uma visita segue o fluxo da apresentação dos produtos na loja, mas o vídeo, para ficar didático, 

precisa de uma organização própria. Então a edição da primeira visita ficou demorada e eu 

atrasei a publicação para os alunos, mas no final deu certo. 

Gravei duas visitas em dezembro, mas só fui editar em janeiro. Então tive dificuldade 

na edição dessas visitas. A terceira eu gravei após as edições anteriores, por isso já consegui 

corrigir os erros e gravei de modo que facilitasse a edição. 

Após o ERE 2, comecei a preparar a oferta de disciplinas para a retomada do calendário 

acadêmico. Eu teria que preparar outra disciplina, pois havia demanda para disciplinas de 

segundo semestre. Então comecei a preparar a disciplina de Desenho de Mobiliário. Dessa vez, 

eu tinha uma sequência de trabalho bem definida, que mantenho até hoje. Ela possui as 

seguintes etapas: 

1. Escrevo o roteiro num DOC, separando o texto de narração de imagens numa tabela. 

Os trechos em que eu falo para a câmera são numerados e essa numeração já será o nome de 

cada arquivo, pois cada trecho é gravado separadamente.  

 

IMAGEM 1 - ROTEIRO 

 
FONTE: A autora (2021) 
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2. Preparo as imagens, tópicos e títulos de seção num Power Point, com a apresentação 

gráfica da disciplina definida. Todos os vídeos possuem licença CC BY. As fontes das imagens 

são incluídas na lâmina correspondente. 

3. Gravo primeiro os trechos que eu apareço na imagem, pois essa gravação precisa ser 

cedo, antes dos meus filhos acordarem.  

 

IMAGEM 2 - GRAVAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

4. Em seguida, eu gravo os áudios da narração das imagens. 

5. Depois edito todos os áudios, limpando o som, ou seja, tirando aquelas respiradas que 

nós damos durante a fala. Percebi que na narração, sem a minha imagem junto, essa respirada 

nas pausas fica ruim e comecei a tirar já na disciplina anterior. 

6. Na sequência, eu monto os trechos juntando as imagens e as narrações, com uma 

música de fundo que já padronizei também.  
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IMAGEM 3 – EDIÇÃO DAS IMAGENS NARRADAS 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

7. Para fechar o vídeo, eu monto o arquivo final, intercalando a minha imagem e os 

trechos narrados. Por conta do editor que eu uso ser muito simples, não consigo fazer muitos 

efeitos de edição e os cortes são sempre muito secos. Então eu adotei a estratégia de nunca 

cortar uma imagem minha e passar para outra imagem minha. Há sempre alternância entre uma 

imagem minha e uma sequência de imagens narradas.  

 

IMAGEM 4 – EDIÇÃO FINAL 

 
FONTE: A autora (2021) 
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8. Após fechar o vídeo, eu o subo para o Youtube e deixo todos públicos. Os comentários 

no Youtube são sempre muito positivos e eu gosto de saber que estou ajudando estudantes de 

outras instituições também.  

IMAGEM 5 – COMENTÁRIOS NO YOUTUBE 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

9. Finalmente, a aula será concluída na UFPR Virtual, inserindo as questões em cada 

vídeo por meio do H5P, que é a forma que eu uso de contabilizar frequência nas aulas. 

Na disciplina de Desenho de Mobiliário também tiveram duas visitas. A primeira foi 

numa loja, que teve a edição facilitada, pois gravei trechos curtos de cada assunto. A outra visita 

foi numa marcenaria, que tem uma dinâmica diferente da loja, por isso foi outro aprendizado 

de edição. Havia muito barulho e máquinas funcionando, por isso vários trechos eu tive que 

tirar o som original e gravar uma narração. 

Agora, estou preparando minha quinta disciplina diferente, Projeto de Produto I. Meu 

curso passou por reforma curricular e o currículo novo começou ano passado. Com isso há 

algumas disciplinas novas e, por conta da minha formação em design e da licença de outro 

professor da mesma área, acabei ficando com essa disciplina. Agora já tenho um fluxo de 

trabalho bem definido, mas a correria está grande, para conciliar esse fluxo com a coordenação. 
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Aprendi muito com essa pandemia, aprendizados que vão contribuir com minha maneira 

de lecionar mesmo após tudo isso passar. Acho que qualquer trabalho precisa ser refinado para 

chegar a um nível de qualidade satisfatório e foi isso que eu fiz. Espero que o meu roteiro de 

trabalho possa ser útil para outros professores e fico a disposição para compartilhar o meu 

aprendizado com quem se interessar. 


