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O contexto brasileiro de educação pública atualmente apresenta inúmeras adversidades 

construir uma perspectiva de educação como um meio de emancipação humana. No contexto da 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), ampliaram-se as dificuldades para o processo de ensino e 

aprendizagem. Estes novos entraves somados a desvalorização que já sofrem os professores, o 

esvaziamento dos currículos escolares com a desqualificação dos conteúdos e constantes ameaças 

de cortes dos poucos recursos existentes. Esse movimento reflete na formação precarizada dos 

estudantes e a dificuldade dos professores em ministrarem aulas que abarquem os conteúdos mais 

sofisticadamente elaborados pela humanidade.  

Para trazer à tona relatos das maiores dificuldades passadas pelos professores no momento 

da pandemia, o projeto Observatório da Formação de Professores no âmbito do Ensino de Arte: 

estudos comparados entre Brasil e Argentina – (OFPEA/BRARG) realizou uma pesquisa na 

plataforma Google Forms com 70 professores de Artes, e destas, 54 respostas de professores da 

educação básica foram analisadas para fazer este resumo.  Dos 54 professores, 52 atuam na rede 

pública e 2 na rede privada de educação. A pesquisa foi respondida em 6 estados brasileiros: 

Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Pará e Amazonas.  

Como resultados obtidos, foram analisados relatos que reforçavam o fato dos professores 

não receberem o suporte mínimo do Estado por meio da escola, secretaria de educação e outros 

órgãos para cumprir o novo regime de trabalho, formação continuada, condições mínimas de 

trabalho diferenciado na pandemia, tendo que inclusive tirar de seu próprio bolso o dinheiro para 

bancar os materiais físicos e ir atrás de uma formação que o tornasse apto a ministrar aulas 

online.  

Ao serem levantados os dados, apontaram-se os seguintes resultados: 62,3% dos 

professores não tinham nenhuma formação antes da pandemia para dar aulas no modelo online, 

18,9% possuía alguma experiência e conhecimentos que antecediam o período pandêmico em 

relação ao EAD e 18,9% possuíam conhecimentos básicos em informática que os possibilitaram 

utiliza-los para dar aulas no formato remoto.  

Em relação ao suporte recebido pelos docentes da escola/equipe pedagógica a partir do 

momento em que as aulas passaram a ser remotas, os resultados dizem que: 42,2% dizem não ter 

recebido nenhum suporte ou formação oferecida pela escola, 38,2% recebeu alguma formação, 

 9,8% teve o apoio de algum material, como internet ou computadores, e menos de 10% foi 

ajudado com uma plataforma virtual paga para fazer suas aulas virtuais. 

Tais dados obtidos demostram o quanto o ensino remoto precarizou ainda mais o trabalho 

que já em sua normalidade é difícil de ser executado, dadas as condições precárias de salário e 
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trabalho. Toda a responsabilidade do ensino foi largada nas mãos dos docentes que pagaram, com 

seus parcos salários, também com sua saúde física e mental. A carga horária dos professores se 

estendeu infinitamente para atender os estudantes nos únicos momentos em que eles teriam 

acesso aos meios para as aulas, por meio do WhatsApp, por exemplo.  

Mesmo que este modelo de ensino não esteja mais vigente devido ao retorno presencial 

das atividades, faz-se assim necessário lutarmos cada vez mais pela qualidade do ensino, pela 

formação continuada de professores para seu trabalho independendo do seu molde e mais do que 

isso, ficarmos atentos a novas intenções de implantar o ensino híbrido em contextos pós-

pandêmicos, visto que a perda é imensurável e o domínio dos conteúdos escolares é 

imprescindível para a humanização dos estudantes. 

 
 

Figura 1: Gráfico sobre a formação anterior a pandemia dos professores para ministrar aulas remotas; 

 

 
Figura 2: Gráfico sobre o suporte fornecido pelas escolas aos professores para dar aulas no modelo 

remoto; 
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