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Sobre o  
Instituto Península
O Instituto Península é uma organização social que tem como foco a 
melhoria da qualidade da educação brasileira. A atuação do Instituto, 
fundado pela família Abilio Diniz em 2010, é pautada na crença de que os 
principais agentes de transformação da educação são os professores.

Uma educação de qualidade para todos os alunos requer professores 
bem formados e capacitados em múltiplas dimensões - cognitiva, 
social, emocional e relacional, além de respeito aos diferentes contextos 
nos quais eles estão inseridos. Com esse desenvolvimento integral, os 
educadores têm mais chances de fazer aflorar todo o potencial, próprio 
e de seus alunos, resultando em melhores escolhas, que os tornarão 
profissionais mais habilitados e indivíduos mais plenos. 

Para concretizar suas ações, o Instituto Península acredita que é 
importante somar o melhor das teorias existentes sobre o professor à 
prática do dia a dia. No nível sistêmico, o Instituto faz parte do Movimento 
Profissão Docente e da iniciativa Educação Já, em parceria com 
organizações do terceiro setor também comprometidas com a melhoria da 
qualidade da educação pública brasileira. Além disso, o Instituto Península 
é mantenedor de iniciativas  conectadas ao propósito de transformar vidas 
por meio da educação, do esporte e do desenvolvimento integral. Também 
desenvolve projetos que auxiliam a formação qualificada do professor. 



Núcleo de estudos e pesquisas

Iniciado em 2018, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Instituto Península 

tem o objetivo de consolidar e desenvolver conhecimentos sobre a docência, 

considerando a importância da profissão para a garantia da aprendizagem de todos 

os alunos brasileiros. Somos um núcleo de pesquisa “mão na massa” que privilegia 

as análises de campo sobre os professores, propondo caminhos que façam sentido 

tanto para eles quanto para o contexto no qual se inserem as escolas.

 
Sobre este documento

Este documento tem como objetivo colaborar com o debate de novos caminhos 

para a Educação a partir de uma percepção dos professores durante o período 

de aulas remotas,  que se deu por conta da pandemia do COVID-19. Com a 

interpretação de quatro momentos da pesquisa “Sentimentos e percepções 

dos professores brasileiros durante os diferentes estágios do Coronavírus 

no Brasil”, o material apresenta reflexões dos desafios e oportunidades para 

construirmos novas propostas para a Educação brasileira.
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1.  CONTEXTO
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A pandemia de coronavírus impactou diversos setores e profissionais das mais 

diferentes áreas.  Não seria diferente com os professores, que tiveram sua rotina 

alterada de forma abrupta diante da recomendação de isolamento social e do 

fechamento temporário das escolas. No nosso país, mais de 48 milhões de alunos na 

rede básica tiveram suas rotinas alteradas. Mas, para os 2.2 milhões de educadores 

também foi uma mudança brusca e com muitos aprendizados. Rapidamente, 

eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade, equilibrando novas demandas 

pedagógicas com questões emocionais e pessoais.

Assim, pensando nos educadores de forma integral o Instituto Península elaborou 

a pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes 

estágios do coronavírus no Brasil” com o objetivo de dar voz aos professores e trazer 

o olhar destes profissionais para o debate. Muito além de métodos e plataformas, 

buscamos entender e captar a percepção acerca deste momento atípico e as 

reflexões sobre a prática docente que surgem a partir dessa nova vivência. 

Olhando de forma profunda para os professores e seus desafios, temos como objetivo ser 

uma escuta atenta e proativa a fim de subsidiar a ação de gestores escolares e lideranças 

da Educação, contribuindo para o debate de tomadas de decisões efetivas e ágeis.

Entendemos, então, que estamos em um momento no qual uma rede de apoio se faz 

necessária para dar suporte a eles e, consequentemente seus alunos, neste período de 

isolamento. Os educadores estão sendo muito solicitados, seja pela direção da escola, 

pelos pais ou estudantes e estão recebendo materiais de todos os tipos e de todos os 

lados. Para ajudá-los de forma mais organizada e estruturada, optamos por escutá-los 

por meio de uma pesquisa que busca entender como estão lidando com este momento, 

seja em relação às angústias, aos desafios e aos aprendizados. 

Além das incertezas e angústias impostas por uma crise sanitária global, os desafios 

da profissão afetaram profundamente os professores. O fato de que a maioria dos 
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professores brasileiros não se sente preparada para o ensino a distância está ligado a 

outro dado descoberto pela pesquisa: 

88% dos professores afirmaram no início da pandemia que 

nunca tinham dado aula de forma virtual antes. 

O ensino remoto, que antes era uma ideia futura, se tornou realidade da noite para o dia 

e os professores se adaptaram e passaram a perceber a tecnologia como uma aliada da 

aprendizagem. Porém, a tecnologia que aproxima pode também afastar. Na véspera de 

2021, o IP levantou, na 4ª etapa da pesquisa, que os professores se mostram preocupados 

com dois pontos: 60% acreditam que os alunos não estão evoluindo no aprendizado e 

91% acham que haverá um aumento da desigualdade educacional entre os alunos mais 

pobres, já que muitos não conseguiram acompanhar as atividades escolares pela falta de 

conectividade e/ou aparelhos. 

Após o momento inicial de adaptação, mesmo se sentindo cansados e sobrecarregados, 

as preocupações com os alunos passaram a ser prioridade para os docentes: se 

estão tendo acesso a aparelhos e à internet para acompanhar as atividades, se estão 

aprendendo, e principalmente como está a saúde mental dessas crianças e jovens. 

Durante toda a pandemia, o professor ocupou um papel fundamental não só para seus 

alunos, mas também para a família dos estudantes, que agora acompanham de perto 

a complexidade de lecionar e a importância do educador para a aprendizagem. Este 

movimento fez com que os educadores se sentissem mais valorizados pela sociedade. 

Segundo a nossa pesquisa, para os docentes este reconhecimento é um dos principais 

legados do momento que estão vivendo. 

72% dos professores têm a percepção de valorização da sua 

carreira pela sociedade. (Período: maio)
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• A maioria dos professores segue dando aulas em 
formato remoto (72%).

• Os professores estão se sentindo menos ansiosos 
e mais calmos.

• Na visão dos professores, apenas 40% dos 
alunos têm evoluído no aprendizado nas atividades em casa. 

• O aumento da desigualdade aparece como o 
principal efeito da pandemia para a educação  
na opinião dos professores.

• 44% dos professores já enxergam o futuro da 
educação com um modelo híbrido de ensino, com 
aulas presenciais e online. 

• A maior preocupação é em relação à saúde emocional dos alunos.
• A falta de infraestrutura e a dificuldade para 

engajar os alunos aparecem como os principais 
desafios do ensino remoto. 

• A percepção do professor em relação à 
importância do uso da tecnologia mudou.  
O professor está enxergando a tecnologia  
como uma aliada ao processo de aprendizagem. 

• Professores seguem ansiosos e preocupados
• Não possuíam experiência com o ensino remoto e 

não se sentiam preparados
• Demandam suporte emocional e treinamento pelas redes
• Possuíam uma infraestrutura de trabalho limitada 

• Professores preocupados com a saúde mental  
dos familiares e com a própria saúde mental.

• Professores com necessidade de formação  
para o ensino remoto.

• Professores ansiosos e preocupados.
• Principal foco: cuidar de si, do seu entorno e garantir 

a disseminação de informações seguras. 
• Necessidade de adaptação e mudança da rotina  

da casa
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2. SENTIMENTOS, 
PREOCUPAÇÕES, 
ROTINAS E HÁBITOS 
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A pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes 

estágios do coronavírus no Brasil” buscou levantar como os educadores estão se 

cuidando, se organizando e quais são os seus medos, anseios e demandas de apoio.

No início da pandemia, o primeiro resultado da pesquisa apontou que mais de 

70% dos docentes precisaram mudar muito ou totalmente suas rotinas pessoais e 

profissionais.

Além das atividades relacionadas à dimensão profissional, os professores e, 

em especial, as professoras, que são maioria sobretudo da educação infantil e 

do ensino fundamental, viram suas jornadas diárias intensificadas sob vários 

aspectos, como atividades domésticas, organização da vida familiar e até mesmo 

apoio aos filhos em idade escolar. A rotina dos docentes passou a ser ocupada 

por mais atividades domésticas (66%), pelo trabalho em casa das atividades das 

escolas (62%) e estudos (50%).

Atividades de 
lazer e cultura

Condicionamento 
físico

Estado 
emocional

Qualidade  
do sono

MUDANÇA NOS ASPECTOS DE VIDA

87% 78% 75% 66%

1 em cada 3 profissionais da Educação básica relata ter piorado em 
certos aspectos da vida, como a prática de atividades de lazer e cultura, 

condicionamento físico e qualidade do sono

Período: maio
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O docente brasileiro parece acreditar que seu papel neste momento inicial 

de disseminação do Coronavírus é o de “se manter em casa cuidado de si e seus 

familiares”,  seguido de “ajudar a disseminar informações seguras”, ambas à frente 

de “interagir remotamente com seus alunos”.

O primeiro resultado, capturado no início do isolamento social, apontou que eles 

estavam preocupados com a própria saúde e de seus familiares.  Alguns professores 

já lecionam em contextos vulneráveis, mas as preocupações se intensificam pelas 

condições impostas pela pandemia, como a falta de estrutura, falta de suporte 

família, abandono escolar e aumento da desigualdade. Ser docente é criar vínculo 

com os alunos.

Ficar com  
a família

Estudar para o 
desenvolvimento 

profissional

Assistir a TV, 
filmes e séries Ler livros

FONTES DE APOIO PARA O PROFESSOR

70% 56% 50% 42%

Recursos que mais têm ajudado na pandemia

Período: maio
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Os docentes ficam preocupados não só pela aprendizagem, mas também pela 

falta da merenda, insegurança e integridade física e emocional de seus alunos. 

Com uma intensa jornada e muitas incertezas, os professores se sentiram 

sobrecarregados e ansiosos. Mais de 90% dos respondentes demonstraram 

estar muito ou totalmente preocupados com a situação atual e, dede o início do 

isolamento, já era possível notar efeitos na saúde mental deles, afirmando que o 

suporte e apoio psicológico seriam fundamentais. No estágio intermediário da 

pesquisa, entre 2 e 6 semanas após a suspensão das aulas, na maior parte do 

tempo, os professores estavam se sentindo principalmente ansiosos (67%), 

entediados (36%) e cansados (38%). 

Saúde mental  
de seus alunos 75% 68%

Saúde física  
de seus alunos 84% 58%

Saúde mental  
de sua família 56% 51%

Saúde física  
de sua família 60% 51%

Sua saúde  
mental 57% 54%

Sua saúde  
física 54% 51%

AGOSTO NOVEMBRO TENDÊNCIA

% de professores muito e completamente preocupado

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DOS PROFESSORES
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Acordo e durmo pensando nas coisas inacabadas que 

tenho para fazer. Passei a programar as aulas com uma 

semana de antecedência, então estou sempre vivendo 

uma semana pra frente para ver se dou conta de tudo que 

tem que ser feito.

Ariane, professora do Fund II e EJA--Santa Catarina

Ansiosos 67% 64% 58%

Cansados 36% 46% 53%

Sobrecaregados 35% 53% 57%

Calmos 23% 10% 12%

Feliz 8% 5% 7%

AGOSTOMAIO NOVEMBRO TENDÊNCIA

Mas, mesmo se sentido valorizados, a terceira fase da pesquisa confirma ainda que 

eles continuam ansiosos (64% dos respondentes) e sobrecarregados (53%). 

Período: maio, agosto e novembro
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Após 10 meses de isolamento, há uma dicotomia entre os sentimentos dos 

professores: de um lado estão muito preocupados com seus alunos e reconhecem 

que quanto mais tempo fora da escola, maior a desigualdade entre os estudantes 

mais pobres e os que têm condições adequadas de ensino híbrido de qualidade; do 

outro lado, não se sentem confortáveis para voltarem presencialmente por medo 

da contaminação e por acreditarem que dificilmente os protocolos sanitários 

serão seguidos.

91% dos professores 
acreditam que os 

estudantes mais pobres 
ficarão para trás por  

terem mais dificuldades 
para estudar em casa

Apenas 40% dos 
professores concordam  

que os alunos estão 
evoluindo com o 

 aprendizado em casa

PANDEMIA E DESIGUALDADES

Período: novembro

Nos disseram que tínhamos que fazer videoaulas, 

mas não explicaram como. Estava tão ansioso que 

minhãs mãos suavam. Tinha medo de não ficar bom. Hoje, 

depois que gravo e edito, eu fico assistindo para entender 

onde posso melhorar ainda mais.

Airton, professor do ensino médio e EJA--Distrito Federal

Total Rede 
municipal

Rede 
estadual

Rede 
privada 

Os estudantes mais pobres fiquem 
para trás por terem mais dificuldade 

para estudar em casa 
91% 92% 89% 94%

EFEITOS DA PANDEMIA PARA EDUCAÇÃO 
NA VISÃO DOS PROFESSORES
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3. TECNOLOGIA E 
ENSINO REMOTO  
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Antes da paralisação das aulas presenciais, 88% dos professores nunca tinham 

dado aula à distância de forma remota. Da noite para o dia, os educadores 

precisaram lidar com os desafios não só da tecnologia, mas também do próprio 

processo de aprendizagem no ensino remoto.  Para o nível de ensino de educação 

infantil e creche, a vulnerabilidade é maior, já que as aulas online precisam de 

profissionais experientes para lidar e potencializar a riqueza da primeira infância, 

tão importante para o desenvolvimento das futuras gerações.

88% nunca tinham 
dado aula em 

formato remoto

63% enxergam a tecnologia 
como fonte de apoio para o 

uso de diferentes metodologias 
de aprendizagem

84% não 
se sentiam 

preparados para 
o ensino remoto

A falta de infraestrutura e 
a dificuldade para engajar 
os alunos aparecem como 

os principais desafios 
relacionados do ensino remoto

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

PROFESSOR E O ENSINO REMOTO

Mesmo após seis semanas de isolamento social, 83% dos professores brasileiros, 

em média, ainda se sentiam nada ou pouco preparados para o ensino remoto, 

que virou rotina em diferentes pontos do Brasil. Os professores se sentem 

despreparados para o ensino virtual, mas o interesse é latente: 75% gostariam, 

sim, de receber apoio e treinamento neste sentido. 

Período: maio, agosto e novembro
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Percebemos na pesquisa que os resultados estão interligados

PERCEPÇÃO SOBRE O POTENCIAL DO USO DA 
TECNOLOGIA NO APRENDIZADO DO ALUNO

ANTES DA 
PANDEMIA

DEPOIS DA 
PANDEMIA

49% 8%

50%44%5%

6% 37%

Não era muito importante Pouco importante

Muito importante Completamente importante

Em agosto 94% dos professores indicaram que agora enxergam a tecnologia como 

muito ou completamente importante no processo de aprendizagem dos alunos.

Após a prática ter sido imposta pela pandemia e gestores de escolas públicas 

e privadas criarem formas para capacitar os docentes mesmo à distância, em 

agosto 94% dos professores indicaram que agora enxergam a tecnologia como 

muito ou completamente importante no processo de aprendizagem dos alunos. 

Antes, apenas 57% tinham essa percepção. Os professores foram obrigados a se 

reinventar e a se adequar a ferramentas tecnológicas e perceberam como elas 

podem ajudar no processo de ensino e aprendizagem, o que podemos considerar 

um legado positivo do momento que vivemos.  De fato, apesar de um esforço 

imenso das escolas, redes famílias e professores em manter a aprendizagem dos 

alunos durante o ensino remoto, os resultados esperados para um ano letivo não 

se concretizaram, salvo exceções. 

Em um país em que uma a cada quatro pessoas não possui acesso à internet 

(segundo Pnad Contínua TIC 2018), a falta de infraestrutura e conectividade dos 

alunos se apresentou como o principal desafio relacionado ao ensino remoto. 

Período: agosto
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Mas não é somente a falta de infraestrutura que reflete o baixo aproveitamento 

do ano letivo. A dificuldade para engajar os alunos e distanciamento e perda de 

vínculo com os(as) alunos(as) também são barreiras apontadas pelos educadores. 

A falta de infraestrutura e conectividade dos alunos

O distanciamento e perda de vínculo com os alunos

A falta de conhecimento de ferramentas virtuais

O lado emocional (medo ansiedade, estresse etc.)  
tem atrapalhado meu trabalho

Dificuldade para manter o engajamento dos alunos

A falta de formação para lidar  
com os desafos do ensino remoto

Lidar com os pais familiares e/ou cuidadores

A falta de um ambiente adequado  
para trabalhar em casa

A falta de conhecimento de recursos  
de acessibilidade comunicacional

79%

64%

54%

49%

46%

45%

38%

34%

26%

Segundo os educadores entrevistados entre julho e agosto, 20% não mantinham 

contato com seus alunos.

Whatsapp 83% 84%

Grupos de sala 
de aula (google 

classroom)
42% 39%

Ambientes virtuais 
de aprendizagem 26% 28%

Redes sociais 26% 20%

AGOSTO NOVEMBRO TENDÊNCIA

DESAFIOS DO ENSINO REMOTO

Período: agosto

Período: agosto e novembro

FORMA DE CONTATO COM OS ALUNOS

O Whatsapp 
segue sendo o 
principal meio 

de contato entre 
professor e 

aluno
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O cenário da rede privada proporciona mais oportunidades dos professores 

manterem o contato com seus alunos, inclusive em ambientes virtuais de 

aprendizagem e não somente em aplicativos de mensagens ou redes sociais. 

Enquanto nas escolas da rede privada 43% dos professores mantiveram contato 

“quantitativamente semelhante” ao padrão de regularidade das aulas presenciais, 

essa proporção foi de 40% nas redes estaduais e de 32% nas redes municipais. Ao 

compararmos regionalmente, a desproporção é ainda maior, principalmente entre 

o Sudeste (40%) e o Norte (25%), evidenciando as desigualdades do país.

Outro fator importante durante o ensino remoto é a prática da avaliação pelos 

professores. 

Segundo a pesquisa, 68% dos professores do ensino médio realizaram algum tipo 

de avaliação, seguidos pelos que lecionam nos anos finais do fundamental (56%), 

nos anos iniciais (45%), e, por fim, 32% dos professores de educação infantil 

declararam ter algum tipo de avaliação.

Dentre os professores que realizaram avaliação, 20% avaliam que quase todos os 

seus alunos aprenderam o que era esperado, 32% estimam que cerca da metade 

dos estudantes tenha aprendido o esperado, 41% acreditam que poucos alunos 

aprenderam o esperado e 7% estimam que quase nenhum de seus alunos e alunas 

tenha aprendido o esperado.

Gostaria de estar dando aula, especialmente porque 

meus alunos estão no Ensino Médio e estão pensando em 

ENEM e vestibular. Mas a expectativa de não atingir a todos 

é angustiante.

Elaine, professora do ensino médio -- Tocantins
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ATIVIDADES AVALIATIVAS

62% dos professores realizaram atividades  
avaliativas em novembro

AGOSTO NOVEMBRO

47% 62%

PERCEPÇÃO SOBRE O APRENDIZADO DOS 
ALUNOS NO PERÍODO DE ENSINO REMOTO

21%

2%

1%

2%

2%

22%

57%

59%

46%

14%

18%

58% 26%

5%

16% 61%

Muito abaixo do esperado Abaixo do esperado

Cumpriu com o esperado 
para o ano letivo Acima do esperado

Total

Municipal

Estadual

Privada

Período: agosto e novembro
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4.   EDUCAÇÃO PÓS 
PANDEMIA  
E LEGADOS   
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A pandemia evidenciou as desigualdades em nosso país, mas também deixou claro o 

compromisso do professor com a Educação e com o seu papel na construção de um 

país melhor. Temos enormes desafios, mas também precisamos olhar para frente 

e aproveitar os aprendizados. Com certeza, professor foi uma das profissões que 

mais se reinventou durante a pandemia. Não é nada fácil manter o vínculo com 

os alunos à distância, principalmente quando muitas destas crianças estão em 

situação de vulnerabilidade.  Mas os professores encararam os desafios, inclusive o 

uso da tecnologia, e se reinventaram. Mais do que nunca, ficou claro que esta é uma 

profissão indispensável na construção de um futuro melhor.

Importância da tecnologia para uso pedagógico

Surgimento de formas mais dinâmicas de estudar e aprender

Importância do atendimento educacional especializado para o 
planejamento de estratégias pedagógicas acessíveis a todos os alunos

Importância da manutenção e criação de vínculos com as famílias

Valorização da carreira docente pela sociedade

Importância da tecnologia na formação inicial de professores

Importância de estratégias pedagógicas com recursos de acessibilidade

Importância da manutenção e criação de vínculos com os alunos

Importância de estratégias de reforço / recuperação  
para alunos com dificuldade de aprendizagem

Aproximação entre as escolas e redes de ensino

Importância da avaliação dos alunos para fins diagnósticos

Nenhum legado

72%

72%

55%

54%

47%

45%

44%

42%

41%

28%

27%

1%

LEGADOS DA PANDEMIA PARA  
A PROFISSÃO DOCENTE

Período: agosto e novembro

Ao perceberem que nem tudo estava ao seu alcance, como acesso à internet 

e aparelhos eletrônicos para todos os alunos, ou participação da família no 

processo de aprendizagem e vínculo com a escola, os professores se sentiram 

ansiosos e sobrecarregados. Cuidar da saúde mental dos docentes é apoiar a 
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construção de uma Educação de qualidade para o nosso país, e o desenvolvimento 

integral dos professores, um tema que permeava o debate da Educação, ganhou 

ainda mais importância com tantos desafios impostos pela pandemia.  

A desigualdade educacional, relatada pelos próprios professores nesta pesquisa, 

reforça a necessidade de os docentes serem preparados para dar conta de uma 

tarefa ainda mais complexa. As discussões sobre a regulação das emoções, os 

cuidados com o corpo, o trabalho com a mente e o vínculo com o propósito de 

vida têm o objetivo de apoiar os educadores em suas jornadas e devem ser vistos 

com mais profundidade. Precisamos pensar na carreira do professor de uma 

maneira estruturada, desde a formação adequada para atender a complexidade 

do mundo atual, até condições de trabalho adequadas para que o profissional se 

desenvolva e tenha ferramentas para desenvolver seu trabalho.   

LEGADOS DA PANDEMIA PARA  
A PROFISSÃO DOCENTE

SENTIMENTO

Com o passar do tempo, os 
professores passaram a se 

sentir menos ansiosos e mais 
calmos

APRENDIZAGEM

Na visão dos professores a 
maioria dos alunos não tem 
evoluido no aprendizado nas 

atividades em casa

DESIGUALDADE

O aumento da desigualdade 
aparece como o principal 
efeito da pandemia para 
educação na opinião dos 

professores

Período: março, maio, agosto e novembro 

FORMAÇÃO

Os professores receberam 
diversas formação durante 
o ano e isso fez com que eles 
se sentissem mais confiantes 
em relação ao ensino remoto

TECNOLOGIA

Após a experiencia de ensino 
remoto, os professores 

passaram a reconhecer o 
papel da tecnologia para a 

aprendizagem

FUTURO

Muitos professores já 
enxergam o futuro da 

educação com um modelo 
híbrido de ensino, com aulas 

presenciais
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Mesmo com todos os esforços, a Educação brasileira terá um 
desafio enorme daqui para a frente. É preciso desenhar iniciativas 
de avaliação desses alunos, reforço e acolhimento. Sobretudo 
precisamos garantir que os estudantes não desistam da escola.

Para recuperarmos a aprendizagem dos alunos e evoluirmos para 
um modelo híbrido de ensino, que caminha para ser um modelo 
que não responde apenas ao momento emergencial, mas que 
responde ao avanço necessário na Educação, é preciso não só 
incentivarmos a criação de políticas públicas a favor da inclusão 
digital como um direito de todos os estudantes, mas também 
avançarmos nas ferramentas e metodologias que conectem e 
fortaleçam o desenvolvimento do professor e a aprendizagem dos 
alunos, contemplando a aprendizagem no ambiente escolar com o 
desenvolvimento individual dos alunos, seja presencial ou remoto.

Temos enormes desafios e precisamos construir o futuro que 
desejamos. Em toda crise também há oportunidades, e esta 
pandemia nos mostrou que há espaço para valorizar mais a profissão 
de professor, para olharmos a formação destes profissionais de um 
lugar mais humana e para incluirmos definitivamente a tecnologia 
como uma aliada da Educação.
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