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RESUMO 

 

O trabalho a seguir tem por finalidade apresentar um relato de como a pandemia tem afetado 
os professores da rede pública do estado do Paraná com a mudança das aulas presenciais para 
o ensino remoto emergencial. Para isso, foi realizado uma pesquisa de característica 
exploratória-qualitativa, utilizando um questionário divulgado por meio da metodologia bola 
de neve. Como resultado foram obtidas 103 respostas de profissionais residentes no estado do 
Paraná, que compartilharam parte das suas experiências neste período atípico da educação. As 
realidades exploradas na amostra apresentaram grande similaridade, sendo possível perceber a 
preocupação com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e também com o 
desenvolvimento dos colegas de profissão, que estão se ajudando para enfrentar essa realidade 
no ambiente escolar.  
 
Palavras-chave: Covid-19. Relatos de experiências. Educação e pandemia. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo a seguir fez parte do programa “Extensão em tempos de pandemia” lançado 

pela Universidade Federal do Paraná pelo Edital nº 01/2020. Neste foi realizado uma pesquisa 

de caráter exploratória-qualitativa com professores e professoras da rede pública de ensino do 

estado do Paraná com a finalidade de apresentar relatos de como a pandemia tem os afetado 

com a mudança das aulas presenciais para o ensino remoto emergencial.  
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O objetivo geral deste estudo foi compreender as percepções dos professores a respeito 

da modalidade de ensino remoto, descrevendo aspectos sobre o suporte recebido no início e 

durante a pandemia, os recursos necessários para a realização das aulas remotas, e suas 

experiências quanto docente trabalhando neste cenário. Os objetivos específicos foram: i) 

elaborar um questionário para a coleta dos dados; ii) apresentar estatísticas descritivas a respeito 

dos resultados obtidos; iii) expor a percepção discursiva dos professores que presenciaram esse 

processo. 

Os relatos obtidos foram baseados em 28 questões e compreenderam a 158 respostas de 

oito estados diferentes. Entretanto, para uma melhor representatividade do estado do Paraná, 

foram utilizados como fonte de dados 103 respostas de professores da rede pública que residem 

no estado. A amostra foi construída a partir da divulgação utilizando a metodologia bola de 

neve que consiste na divulgação entre os contatos próximos ao autor e respondentes, devido ao 

número limitado de respostas a amostra não representa com fidelidade o panorama da educação 

paranaense, mas, conta com diversas experiências que corroboram umas com as outras 

mostrando realidades similares vivenciadas em escolas e localidades diferentes. 

 

 

2 EDUCAÇÃO E PANDEMIA 

 

Quase dois anos após as primeiras infecções pelo vírus que deu início à pandemia do 

Covid-19, em 2019 – conhecido popularmente como o Novo Coronavírus – a sociedade ainda 

se encontra no processo de adaptação às novas circunstâncias de combate a transmissão da 

doença, tais mudanças ocorreram e ainda ocorrem em praticamente todos os setores da 

sociedade, a economia, a educação e o espaço social são grandes exemplos e estão diretamente 

relacionados com a qualidade de vida da população. 

O distanciamento social, foi uma das medidas não farmacológicas mais divulgadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater e frear a transmissão do vírus. Portanto, 

o fechamento de centros educacionais, escolas e universidades, foi iminente. Como também 

citado por GARCIA e DUARTE (2020). Ainda, a Portaria do Ministério da Educação n° 343, 
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de 17 de março de 2020, retrata e encoraja a substituição das aulas presenciais, por aulas em 

meios digitais, que utilizem meios e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).  

No estado do Paraná, a Secretaria de Educação e do Esporte, por meio do Ofício Circular 

n.º 036/2020, criou o programa Aula Paraná, que disponibilizou aos municípios videoaulas e 

acesso ao aplicativo Google Classroom, a fim de manter uma rotina básica de atividades 

escolares no período de pandemia. No ensino superior, as universidades foram estimuladas a 

utilizar as diferentes Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), para 

continuação das atividades remotas, que se caracterizou como “Ensino Remoto Emergencial”. 

No setor da educação, como Haesbaert (2020) aponta, ocorreu a intensificação do 

evento chamado desterritorialização do espaço escolar, que passou a ocupar novos nichos e 

espaços online com a ajuda das TDICs. Sendo assim, os educadores de todas as modalidades 

de ensino, passaram por uma mudança significativa que implicou em um novo reconhecimento 

do ambiente de trabalho e das metodologias de ensino utilizadas nas aulas. Todas essas 

mudanças necessitam de formação docente continuada para um melhor reconhecimento deste 

novo território educacional. Tajra (2019) aponta em seu livro a necessidade de formação 

docente e de políticas públicas direcionadas ao assunto, promovendo maior inclusão ao meio 

digital de ensino.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem caráter exploratório-qualitativo, com o objetivo da exploração e 

aproximação de um problema de pesquisa, geralmente utilizando como fonte de dados e 

estatísticas experiências de pessoas que vivenciam o tema (GIL, 2008). A coleta de dados foi 

realizada por meio de um formulário online, sem a necessidade de identificação, com 28 

questões, contendo 15 questões descritivas (opcionais) e 13 questões objetivas (obrigatórias). 

Na montagem do questionário optou-se por deixar, nas questões objetivas, um espaço de texto 

em branco, para que os respondentes pudessem comentá-la de forma livre e opcional, ficando 

a critério do participante expor suas experiências e opiniões.  
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Para a construção do questionário foi utilizado o aplicativo Google Forms, e divulgado 

por meio de e-mails e redes sociais para professores, escolas e universidades, utilizando a 

técnica de amostragem “bola de neve”, que segundo Vinuto (2004), utiliza cadeias de 

referências para a coleta não representativa de uma parcela da população. É importante salientar 

que, devido a técnica de divulgação, e ao número limitado de respostas, a amostra não é 

representativa dos profissionais de educação, entretanto, apresenta resultados que corroboram 

autores que pesquisaram sobre o tema, como Honorato e Marcelino (2020); Kraemer,   Monteiro 

et.al. (2020) e Borba, Teixeira, Fernandes et al. (2020). 

O questionário ficou disponível para participação entre os dias 14 e 31 de outubro de 

2020. Dentre o universo das respostas, participaram 158 professoras e professores, de redes 

públicas de ensino, contemplando, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e 

ensino superior. Entretanto, para a construção do trabalho, foram utilizadas apenas as respostas 

provenientes do estado do Paraná (103 participações), a fim de apresentar dados mais concretos 

e representativos. Com uma média de 65 comentários por questão, o trabalho contou com mais 

de 850 respostas descritivas, trazendo assim, uma leitura de dados detalhada e próxima da 

realidade de cada respondente. Os comentários usados no decorrer do texto, serão identificados 

com as seguintes nomenclaturas: educação infantil (EI), ensino fundamental 1 (EF1), ensino 

fundamental 2 (EF2), ensino médio (EM) e ensino superior (ES). 

Nesta amostra o intervalo de idade da maior parte dos respondentes corresponde à 

34,81% que afirmam ter entre 31 e 40 anos e 32,91% entre 41 e 50 anos. Quanto a localidade 

dos respondentes, 65,19% da amostra contempla respondentes no estado do Paraná, abrangendo 

Curitiba e região metropolitana e regiões do litoral do estado, conforme apresentado no Gráfico 

1. Isso se deu devido à metodologia de divulgação do questionário, que partiu de redes e 

contatos próximos dos autores e atingiu outras cidades e estados. Dentre os respondentes no 

estado do Paraná, 78,64% afirmam morar e lecionar na região de Curitiba e metropolitana, 

enquanto 21,36% pertencem a região litorânea do estado.  
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GRÁFICO 1 – QUANTIDADE DE RESPONDENTES POR ESTADOS E MODALIDADES DE ENSINO 

 
 FONTE: Os Autores (2021) 

 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quando questionados sobre se receberam capacitação ou formação continuada para 

aprender a utilizar as ferramentas presentes nas aulas remotas, 69,13% dos respondentes 

afirmaram que receberam capacitação, ou pelo menos, capacitação parcial. Como podemos 

observar no Gráfico 2. 

 
GRÁFICO 2 –  PERCENTUAL DE PROFESSORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO OU FORMAÇÃO 

CONTINUADA POR CATEGORIA DE ENSINO 

 

FONTE: Os Autores (2021) 
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Entretanto, ao analisar as respostas discursivas sobre o tema ficou claro que a 

capacitação ocorreu em muitos casos de maneira emergencial, não contemplando todas as 

necessidades dos professores como ressaltam os seguintes comentários: “eventualmente houve 

duas palestras sobre o tema, mas acredito que o efeito surpresa é o maior culpado da falta de 

um treinamento específico” (ES). Outro comentário importante, aponta lacunas não 

contempladas em algumas formações: “recebi formação para aprender a lidar na tutoria dos 

alunos, porém, não como avaliar os alunos de fato, muito menos diretrizes sobre o conteúdo 

ministrado” (ES). 

No ensino médio, os seguintes comentários apontam realidades que infelizmente se 

repetem muitas vezes: “foi tudo muito largado, as coisas foram atropeladas, na verdade tudo o 

que fiz e faço grande parte é de troca com colegas e aprendendo pelos canais do Youtube” (EM), 

“aprendemos com os colegas que iam repassando o que sabiam uns aos outros” (EM), “No 

começo não houve formação nenhuma. Foi na cara e na coragem. Nunca havia trabalhado com 

EaD, nunca havia feito chamada via Meet” (EM). Outro ponto importante é ressaltado no 

comentário do docente: “as formações vieram junto com a própria prática. Então, enquanto 

estávamos aprendendo a mexer na plataforma, já estávamos liberando atividades pros alunos. 

Não tivemos um período de formação para depois atuar” (EM). 

A professora de ensino fundamental, relata que: “houve a oferta de um curso sobre 

tecnologias na educação pela SEED o qual me inscrevi e me ajudou muito neste momento. 

Também procuro aprender com os vídeos tutoriais”. Outros comentários apontam o atraso no 

cronograma da formação: “a capacitação foi ofertada meses após o atendimento remoto ter 

iniciado” (EF2). “Depois de meses de aulas remotas, eles disponibilizaram um curso de 2 horas, 

para que pudéssemos saber”. 

Quando questionados sobre possuir os recursos necessários para realizar as aulas 

remotas, apenas 30,10% da amostra afirmou possuí-los, como afirma o Gráfico 3.  
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GRÁFICO 3 –  PERCENTUAL DE PROFESSORES QUE POSSUEM OS RECURSOS NECESSÁRIOS E DE 

QUALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS REMOTAS 

 

FONTE: Os Autores (2021) 

 

As experiências relatadas apontam que a velocidade da internet e a qualidade dos 

equipamentos fazem parte das principais dificuldades encontradas para a realização das aulas e 

atividades. Outro ponto importante foi que muitos docentes não receberam nada a mais para se 

adequar às novas demandas de trabalho. Como destacado pelos seguintes comentários: “acabei 

adquirindo por conta própria” (ES), “tudo que utilizo são equipamentos comprados por mim, 

não é tecnologia de ponta” (EM), “na maioria das vezes tenho que comprar os materiais 

necessário tirando dinheiro do meu próprio bolso” (EI). O professor de ensino médio 

exemplifica sua rotina, dizendo: “divido o laptop com minha esposa que também é professora. 

Mas tenho um aparelho de celular apenas pra escola, demanda que veio com as atividades 

remotas”. 

A professora de atendimento educacional especializado, que atua no ensino fundamental 

como intérprete, relata em seu comentário que: 

 
Em um dos municípios ainda estou em estágio probatório e o salário é muito baixo, 
faço filmagens em Libras para os surdos, e equipamentos para isso são caros. Eu 
consegui investir em um celular melhor durante a quarentena, mas tenho muita 
dificuldade com meu notebook, também com acesso a programas de edição de vídeo 
de qualidade e com ergonomia (EF1) (Respondente anônimo, 2020). 
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Quando a mesma pergunta foi direcionada à situação dos alunos da amostra, apenas 

2,97% dos respondentes afirmaram que seus alunos possuíam os recursos necessários para a 

realização das aulas remotas. Como visto no Gráfico 4. 

 
GRÁFICO 4 –  PERCENTUAL DE ALUNOS QUE POSSUEM RECURSOS NECESSÁRIOS PARA 

ACOMPANHAR AS AULAS REMOTAS 

 
FONTE: Os autores (2021) 

 

O comentário da seguinte docente do ensino fundamental 1 representa um cenário 

recorrente nos anos iniciais de ensino, citado por muitos outros professores. 
 
Alguns não possuem acesso à internet, outros possuem aparelhos simples que não 
suportam certos conteúdos ou é um aparelho celular na família que a mãe leva para o 
trabalho e a criança só pode usar a noite. Há famílias que se negaram a utilizar o ensino 
remoto. Enfim os recursos são limitados de uma certa forma (Respondente anônimo, 
2020). 

 

Outra experiência importante é relatada por outra discente do ensino fundamental 1:  
 
Alguns estudantes conseguem acesso até porque recebem essa ajuda das pedagogas e 
equipes gestoras, mas muitos interagem pouco, por limitações no acesso, como ter 
apenas um celular na casa e que fica com o responsável que está trabalhando durante o 
dia ou a necessidade de dividir equipamentos com outros da família. (Respondente 
anônimo, 2020). 
 

Os professores do ensino médio corroboram que: “esse é o grande problema... 

Infelizmente nem todos possuem celulares e computadores, mas, mesmo assim, eles não ficam 
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sem atendimento, já que nós enviamos atividades impressas a cada 15 dias”, e “uns sim, outros 

não. Trabalho em duas escolas. Em uma nem internet chega direito no bairro. Mais de 90% é 

material impresso” (EM), “nossa escola é praticamente rural e nossos alunos têm poucos 

recursos para acessar a internet. Existem locais onde nem sinal de celular tem!" (EM). 

A última pergunta que formou o questionário permitiu aos respondentes que se 

expressassem livremente a respeito da pandemia, a abordagem seguiu características 

exploratórias, e resultou em inúmeros relatos de experiências e conclusões sobre as aulas 

remotas. A seguir, foi optado por citar alguns desses comentários na íntegra, a fim de compilar 

uma grande quantidade de contribuição como também para trazer voz e protagonismo aos 

professores participantes da pesquisa.  

Oscila entre dias de satisfação e de muita angústia. Dias de busca e pesquisa. Dias de 
desespero e tristeza. Às vezes me animo com os recursos. Percebo que é importante 
estarmos em contato e seguir aprendendo nessa realidade virtual. Importante para @s 
estudantes que têm acesso, mesmo de forma parcial. Mas também dá para perceber o 
quanto um espaço presencial faz falta como espaço de socialização (EM), (Respondente 
anônimo, 2020) 

Não ver o aluno é a pior parte, muitos alunos são tímidos ou não conhecem os colegas, 
o que dificulta acompanhar o aprendizado individual. Muitas vezes, penso que fiz 
minha parte de passar o conteúdo, mas fico com receio de que ele não tenha sido 
absorvido. O que mudei foi repetir sempre o que foi visto até aqui, fazer e refazer a 
mesma coisa mais de uma vez e incentivar os alunos para participarem sempre que 
preferirem, seja com microfone, câmera, no chat público ou de modo privado. 
Aparentemente, tem dado certo. (ES), (Respondente anônimo, 2020). 

Eu venho do EaD e não tive muitas dificuldades para o ensino remoto. Mas infelizmente 
tenho acompanhado colegas que têm muita dificuldade. O ensino remoto tem cumprido 
bem a função em tempos de pandemia, mas a falta de recursos e a precarização das 
relações laborais constituem um problema a ser superado ainda” (ES), (respondente 
anônimo, 2020).  

De certa forma fomos inseridos, mesmo que de repente e quase forçados, no mundo 
digital, estamos aprendendo a lidar com ferramentas que nos auxiliarão nas aulas 
presenciais ou ensino híbrido que por certo será a nossa realidade próxima (EF2). 

Gosto das aulas remotas, mas a falta de infraestrutura, especialmente dos alunos, que 
não tem celular, computador, banda larga, impedem que essa ideia se concretize de 
forma correta (EM). 

Acredito que alguns elementos do ensino remoto vieram pra ficar e vão nos acompanhar 
daqui para frente. Mas temos a necessidade urgente de diretrizes por parte de nossos 
superiores. Diretrizes feitas de modo responsável e organizado (EF2). 

Considero as aulas remotas (pelo menos para o ensino infantil) uma prática 
insatisfatória que leva ao desgaste do professor, crianças e responsáveis (EI). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da pesquisa e coleta das vivências foi possível conhecer com mais 

detalhes algumas das realidades vividas no cenário da educação brasileira, que além da 

precariedade de investimento e reconhecimento, ainda consegue permanecer unida, como uma 

comunidade, onde as pessoas se ajudam e estão conectadas no movimento da educação.  

Considerando as respostas obtidas na pesquisa, chegamos a um resultado esperado e 

também discutido pela OECD (2021), que retrata que o Brasil foi um país que não aumentou 

os recursos para educação durante a pandemia, isso reflete tanto na infraestrutura do cenário 

educacional como também na capacitação dos professores às novas TDIC’s. 

No decorrer deste estudo, as experiências relatadas proporcionaram a elaboração de três 

pontos considerados importantes na representação da amostra. O primeiro ponto representa a 

união, a empatia e a resiliência presente nas equipes docentes, que se fortaleceram e se ajudaram 

em diversos momentos durante a pandemia. O segundo ponto faz referência a necessidade de 

capacitação e formação continuada, que se mostrou fundamental para compreender as novas 

tecnologias e integrá-las no ambiente de ensino. O terceiro ponto permite refletir sobre a 

necessidade de políticas públicas que auxiliem no desenvolvimento educacional dos 

professores e alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.  

De modo geral as aulas remotas se mostraram necessárias e essenciais para que pudesse 

haver a continuidade da comunicação entre as equipes docentes e os alunos, nesse momento de 

isolamento social. As experiências vivenciadas durante esse ano de 2020, certamente irão 

refletir na prática docente e planejamentos futuros, as TDICs serão cada vez mais exploradas e 

presentes nas escolas e o ensino híbrido pode se tornar cada vez mais comum em algumas áreas, 

como no ensino superior ou cursos técnicos e/ou profissionais.  
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