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RESUMO  
O presente artigo aborda o trabalho docente no contexto da pandemia 
do Covid -19, onde o ensino presencial foi substituído pelo ensino 
remoto. Para tanto, utilizou-se, primeiramente, pesquisas bibliográficas, 
onde foram feitas breves considerações acerca do passado histórico da 
profissão e como a mesma se configura atualmente. Em seguida, foram 
entrevistadas três profissionais da área docente e uma discente do curso 
de Pedagogia, com o intuito de também conhecer o posicionamento de 
uma futura educadora. O texto conclui que a realidade profissional 
nesse período fugiu da zona de conforto. Foram apontados como 
dificuldades a sobrecarga de trabalho, impactos na saúde mental, a 
ausência de maior interação docente-discentes durante as aulas e a 
exclusão que naturalmente existe pois nem todos têm acesso às 
tecnologias exigidas por essa modalidade de ensino.  
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ABSTRACT 
This article addresses teaching work in the context of the Covid -19 
pandemic, where face-to-face teaching was replaced by remote 
teaching. For that, we used, first, bibliographic research, where brief 
considerations were made about the historical past of the profession 
and how it is configured today. Then, three professionals from the 
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teaching area and a student of the Pedagogy course were interviewed, 
in order to also know the position of a future educator. The text 
concludes that the professional reality in this period escaped the 
comfort zone. Work overload, impacts on mental health, lack of greater 
teacher-student interaction during classes and the exclusion that 
naturally exists because not everyone has access to the technologies 
required by this teaching modality were identified as difficulties. 

 
Keywords: Pandemic; Remote work; Teaching work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 apresentou-se desafiador. O mundo experimentou uma situação sem 

precedentes com a disseminação da pandemia do Covid-19. Em pouco tempo, milhões de 

pessoas foram infectadas e o sistema de saúde entrou em colapso. Inúmeras consequências e 

impactos negativos foram percebidas em diversas esferas sociais, tais como saúde, trabalho, 

educação, economia, política, segurança, etc. 

Além disso, a pandemia alterou profundamente o modo de viver, as relações 

interpessoais e o direito de ir vir de cada indivíduo, haja vista que, enquanto não houver vacina, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) “preconiza medidas de distanciamento social, etiqueta 

respiratória e de higienização das mãos como as únicas e mais eficientes no combate à 

pandemia, também denominadas não farmacológicas” (BRASIL, 2020). Ou seja, o 

distanciamento social, principal estratégia para a não proliferação do novo coronavírus, 

deflagrou um novo modo de se vivenciar as relações sociais seja em casa, nas escolas e 

universidades, no trabalho, etc. 

Com a pandemia, a educação foi uma das primeiras áreas a serem afetadas, pois as aulas 

presenciais foram imediatamente suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, para não 

haver o comprometimento do ano letivo de 2020, a maioria das escolas adotou as chamadas 

aulas remotas ou ensino à distância. Nessa modalidade virtual, os docentes se veem compelidos 

a aprender e utilizar maciçamente diversas ferramentas digitais em substituição às aulas 

presenciais. 

Em vista disso, este artigo trata sobre a situação do trabalho docente no contexto da 

pandemia do Covid 19. Para pensar esta questão, foi realizada, primeiramente, pesquisa 

bibliográfica para entender como o trabalho docente se configurou no Brasil, bem como a 

importância da educação para a formação integralista do homem. 
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Em seguida, partiu-se para o trabalho de campo. Utilizou-se o método de pesquisa 

qualitativa, realizado por meio de entrevistas com três profissionais da área docente (sendo 

dois da rede privada e um da rede pública). Além disso, foi entrevistada uma discente do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, com o intuito de também conhecer o 

posicionamento de uma futura educadora, que experimenta em sua rotina, o ensino remoto. 

Todas as entrevistas foram realizadas via e-mail devido o distanciamento pessoal por conta da 

pandemia do novo coronavírus. 

O presente artigo está organizado em dois itens, mais esta introdução e as 

considerações finais. O primeiro item resgata alguns aspectos históricos e sociais do trabalho 

docente, bem como o mesmo se configurava antes da pandemia. Já o segundo item enaltece 

os impactos que o trabalho remoto infere na vida docente, a partir do discurso de profissionais 

da área de educação. Conclui que a realidade dos professores nesse período fugiu da zona de 

conforto. O lidar com os imprevistos e o manejo de diversas plataformas tecnológicas parece 

não ser ensinado durante a graduação. Além disso, foram apontados como dificuldades a 

ausência de maior interação docente-discente durante as aulas e a exclusão que naturalmente 

existe, pois nem todos têm acesso às tecnologias exigidas por essa modalidade de ensino. 

 

2 TRABALHO DOCENTE NO BRASIL: breves aspectos históricos e sociais  

 

Levando-se em consideração a importância do passado para se pensar o presente, para 

compreender a atual configuração do trabalho docente, faz-se necessário a retomada de alguns 

aspectos históricos dessa profissão. Do mesmo modo, maioria dos problemas que a educação 

brasileira enfrenta atualmente é reflexo de como a própria profissionalização docente ocorreu 

no passado. 

Etimologicamente, docência é um termo do latim docens, docentis que era o particípio 

presente do verbo latino docere que significa "ensinar". (DOCENTE, 2020). Seu uso enquanto 

vocábulo na língua portuguesa é datado de 1877, mas a prática formal de transmitir 

conhecimento vem de muito antes. 

Durante muito tempo o ofício de ensinar esteve atrelado à doutrinação religiosa. No 

Brasil, por exemplo, com a chegada dos jesuítas em 1549, iniciou-se o processo de catequização 

indígena e a educação da elite colonizadora (Oliveira 2004). Desse modo, a Companhia de Jesus 
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– ou Ordem dos Jesuítas – se contrapõe ao avanço da Reforma Protestante5, através do trabalho 

educativo e da ação missionária. Eles detiveram a hegemonia da educação no Brasil por quase 

210 anos, sendo portando considerados os primeiros professores em terras brasileiras, com 

destaque para o padre José de Anchieta (Piletti & Piletti, 2004). 

Com a expulsão dos jesuítas em 1759, a educação ficou a cargo da coroa portuguesa, 

representada pelo Marquês de Pombal. Nesse período “deixaram de existir, repentinamente, 

dezoito estabelecimentos de ensino secundário e cerca de vinte e cinco escolas de ler e 

escrever. Em seu lugar passaram a ser instituídas algumas aulas régias6, sem nenhuma 

ordenação entre elas” (PILETTI & PILETTI, 2004, p. 139), além de professores com baixo nível de 

formação e mal pagos. Vigorava então um sistema de ensino cheio de problemáticas e muito 

aquém do modelo jesuítico. 

As reformas pombalinas substituíram “a escola que servia aos interesses da fé pela 

escola útil aos fins do Estado” (PILETTI & PILETTI, 2004, p. 139). Nesse sentido,  

 

o processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição de um corpo 
de professores religiosos (ou o controle da Igreja) por um corpo de professores laicos 
(ou sob o controle do Estado), sem que, no entanto, tenha havido mudanças 
significativas nas motivações, nas normas e nos valores originais da profissão docente: 
o modelo do professor continua muito próximo do padre. NÓVOA (1995. p. 15). 

 

Ou seja, percebe-se o início do processo de laicização da educação: ela saia das mãos da 

Igreja para as mãos do Estado. Não é à toa que até hoje a escola é vista como o principal 

aparelho ideológico de Estado (Althusser, 1974), por sempre estar voltada à produção e 

reprodução dos interesses do mesmo.  

Ainda segundo Piletti e Piletti (2004) as primeiras instituições voltadas para a formação 

de professores são as Escolas Normais. Elas surgiram no século XIX, a partir do final do Império 

e foram fundamentais no processo de consolidação da profissão. Entretanto as condições de 

ensino continuavam precárias, pois ainda existiam os mesmos problemas enfrentados no 

 
5 A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa, século XVI, fomentado por razões 

políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão, que por meio 
de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Ver mais em: 
<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/reforma-protestante>. Acesso em 09 nov. 2020. 
6 Cada aula régia constituía uma unidade de ensino, com professor único, instalada para determinada disciplina. 

Era autônoma e isolada, pois não se articulava com outras nem pertencia a qualquer escola. Não havia currículo, 
no sentido de um conjunto de estudos ordenados e hierarquizados, nem a duração prefixada se condicionava ao 
desenvolvimento de qualquer matéria. O aluno se matriculava em quantas ‘aulas’ quantas fossem as disciplinas 
que desejassem (PILETTI; PILETTI, 2004, p. 137). 
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período pombalino: a ausência de professores qualificados e baixos salários. Além disso, era 

notável a presença massiva de mulheres nesse meio, um dos fatores determinantes para que o 

magistério – ou professorado – seja visto até os dias atuais como uma “profissão feminina”.  

Partindo para o século XX, dentro do contexto da Revolução de 30, foram criados o 

Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos Estados (PILETTI & PILETTI, 2004, p. 

176). Além disso, tem-se a Constituição de 1934, que assegurava a educação como direito 

universal, garantindo a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, além de assistência 

estudantil. 

Segundo Saviani (2009) os primeiros cursos superiores voltados para a formação de 

professores – licenciaturas e Pedagogia - surgiram a partir das fundações da Universidade de 

São Paulo (USP) em 1934 e da Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1935. Tinham duração 

de quatro anos, sendo os três primeiros voltados para o estudo de disciplinas específicas – 

também chamados conteúdos cognitivos ou “cursos de matérias” (SAVIANI, 2009, p.146) - e o 

último ano era voltado para a formação didática. 

A formação docente também foi afetada durante o golpe militar de 1964, onde sofreu 

grande descaracterização. Nesse sentido, Libaneo (2009) chama atenção para a formação em 

massa de docentes tecnicistas, sem o mínimo de embasamento teórico e crítico, pois era o mais 

viável para o capitalismo. Em decorrência do aumento dessa oferta de profissionais, o salário 

diminuiu e a profissão foi desvalorizada.  

Com a promulgação da Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, na qual se estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação passa a ter como objetivo “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1996). Nesse sentido ressalta-se que:  

 

A educação tem importante papel no próprio processo de humanização do homem e 
de transformação social, embora não se preconize que, sozinha, a educação possa 
transformar a sociedade. Apontando para as possibilidades da educação, a teoria 
educacional visa à formação do homem integral, ao desenvolvimento de sua 
potencialidade, para torna-lo sujeito de sua própria história e não objeto dela. 
(GADOTTI, 2003, p.17 -18). 

 
Assim, muito mais do que entregar os conteúdos exigidos pela educação formal, a escola 

é também um importante ambiente de interação social, onde os alunos têm contato com uma 

pluralidade de ideias e o estímulo ao debate. Percebe-se que o docente tem um papel 
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fundamental no processo educativo como um todo. Ele é o mediador do conhecimento e auxilia 

os alunos a desenvolverem habilidades sociais como a capacidade de comunicação, a empatia, 

o saber trabalhar em equipe, etc. Tudo isso contribui para a formação integral do ser humano. 

Apesar de todos os avanços educacionais, não é tarefa fácil ser docente na atualidade, 

haja vista que as condições de trabalho – principalmente para os que atuam na rede pública de 

ensino – estão longe de serem as ideais. Trata-se, portanto, de uma profissão que busca 

constantemente resistir e reafirmar – nem que seja através da luta - sua importância social. 

 

3 O TRABALHO REMOTO E OS IMPACTOS NA VIDA DOCENTE  

 

Segundo o art. 75-B da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho remoto ou teletrabalho são termos usados para expressar 

a “prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a 

utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se 

constituam como trabalho externo”. Na maioria dos casos, é realizado na própria residência do 

trabalhador, tornando-se assim popularmente conhecido por home office.  

Com a disseminação mundial do novo coronavírus e as recomendações de 

distanciamento social, várias empresas e instituições aderiram a essa modalidade de trabalho. 

Os sistemas educacionais foram os primeiros a terem suas atividades presenciais suspensas por 

tempo indeterminado. Nesse contexto, o ensino remoto – também chamado de Educação a 

Distância (EaD) - se tornou uma realidade na maioria das redes de ensino do Brasil, em 

obediência à Medida Provisória n° 934/20, que estabelece diretrizes excepcionais acerca do 

cumprimento do calendário letivo do ensino básico e superior.  

Assim, em um intervalo de tempo muito rápido, os professores se viram no desafio de 

adaptar, para o remoto, atividades que realizavam presencialmente com seus alunos. Para 

tanto, utilizam diversas plataformas digitais (Zoom, Google Meet, Skype, Google Classroom, 

etc.), dependendo da instituição de ensino ao qual são vinculados. A constante busca por 

treinamentos específicos na área digital também se torna desafiador, principalmente para os 

docentes que tiveram uma formação mais antiga e tradicionalista. 

O ensino remoto divide opiniões entre a população e os próprios docentes. Garantir um 

ensino de qualidade mesmo à distância é desafiador, haja vista que nem todos os envolvidos 
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no processo – docentes e discentes – possuem os pré-requisitos ideais para tal atividade, tais 

como uma boa conexão de internet e equipamentos eletrônicos, como computador, tablet ou 

celulares. Ou seja, esse método de ensino não leva em consideração as condições emocionais 

e principalmente financeiras dos indivíduos: ele simplesmente se impõe, com o discurso do não 

cancelamento do ano letivo, e escancara as desigualdades em termos culturais, econômicos e 

sociais  

Desse modo, visando compreender um pouco sobre a atual situação do trabalhador 

docente, foram realizadas, por email, entrevistas com três docentes (dois da rede privada e um 

da rede pública). Além disso, foi entrevistada uma discente do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Maranhão, pois é relevante também conhecer o ponto de vista de 

uma futura educadora, que experimenta em sua rotina, o ensino remoto. 

A primeira entrevistada tem 40 anos de idade. É especialista na área de educação infantil 

e psicopedagogia. Dos mais de dez anos de atuação, oito deles são dedicados a lecionar em 

uma instituição privada. Segundo o seu relato, os últimos meses foram os mais desafiadores de 

toda a sua carreira. Além do afastamento dos estagiários, ocorreram muitas demissões na 

instituição, sendo oito somente no seu setor. 

Ela também relatou que poucos colegas de trabalho afirmaram estar sentindo alguma 

alteração na esfera da saúde mental. Entretanto, é notório que, no atual cenário, é 

praticamente impossível o emocional não ficar abalado, haja vista que muitos familiares 

próximos – pais, tios e filhos - foram contaminados pelo vírus. A entrevistada relatou estar 

bastante ansiosa ultimamente, mas que procurou apoiar-se na fé de que logo tudo iria voltar 

ao normal 

Além disso questões como salário e aumento da carga horária de trabalho foram 

levantadas pela primeira entrevistada. Afirma que o salário foi reduzido pela metade. E apesar 

do trabalho ter vindo para dentro de casa, a logística da aula remota dá impressão de mais 

trabalho pois os professores acabam realizando múltiplas tarefas, o que de certa forma dificulta 

separar o lado profissional – lecionar e planejar de aulas, atender os alunos, participar de 

reuniões, etc – do lado pessoal – como atividades domésticas, cuidados com os familiares e 

demais demandas emocionais. 

Nesse sentido é valido ressaltar que de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a maioria dos profissionais da educação – 
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principalmente do ensino básico - são do sexo feminino. Muitas são mães e precisam 

acompanhar os (às) filhos (as) que também estudam no formato remoto geralmente no mesmo 

horário de suas aulas. Ou seja, há o acumulo de tarefas simultâneas que acabam, de certo 

modo, sobrecarregando e precarizando a vida das mulheres.  

A segunda entrevistada também possui 40 anos de idade e atua há mais de cinco anos 

na rede privada. Diferente da primeira entrevistada, houve apenas uma demissão na instituição 

em que trabalha. Relatou também que duas pessoas solicitaram o afastamento, pois estavam 

com sintomas de depressão, mas que até o momento não retornaram. 

Em relação a sua carga horária de trabalho e salário, percebe-se um cenário semelhante 

ao da primeira entrevistada. Houve uma pequena redução salarial – mas não chegou a ser a 

metade - e a carga horária de trabalho aumentou, pois aumentou-se a cobrança institucional 

sob os professores. Além disso, a entrevistada relatou ser ela mesma a responsável por 

conseguir o aparato tecnológico necessário para trabalhar, sem receber qualquer suporte da 

instituição. 

Passando para a realidade da rede pública de ensino, a terceira entrevistada leciona na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) para indígenas. Ela expôs que esses últimos 

tempos foram bastante complicados pelo fato das condições socioeconômicas dos alunos, que 

beiram a precariedade. Consequentemente, há ausência de recursos didáticos e tecnológicos. 

A entrevistada também relatou que desde março seus alunos não têm aulas presenciais e muito 

menos remotas. Afirmou que tentou ajudar, dentro de suas condições, os poucos alunos na 

qual tinha contato, mas percebeu que isso não era suficiente para um ensino de qualidade. 

As três docentes entrevistadas afirmaram que a rede pública de ensino foi – e é – a mais 

prejudicada nesse cenário pandêmico. Enquanto a rede privada encontrou algumas alternativas 

de ensino – que obviamente necessitou de recursos financeiros - a rede pública, ainda carece 

de políticas voltadas a atender as novas demandas. Para solucionar – ou pelo menos minimizar 

os prejuízos deixados pela pandemia no ensino público, é mister para as três profissionais, que 

o governo realize a distribuição de aparelhos didáticos e tecnológicos, além do fornecimento 

de uma internet de qualidade para esses alunos. 

Levando em consideração a importância de conhecer o posicionamento de quem está 

na outra ponta do processo educacional, uma discente foi entrevistada. Ela tem dezenove anos 
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de idade e cursa Pedagogia na Universidade Estadual do Maranhão. Ou seja, uma futura 

educadora. 

A discente expôs alguns desafios enfrentados em relação as aulas EaD, e percebeu 

diferenças com relação ao ensino presencial. Relatou que sentiu grande dificuldade de 

concentração durante a aula remota - fato que não ocorria presencialmente - pois o ambiente 

domiciliar em si já é favorável à distração. Ela espera que o EaD não prejudique seu 

desempenho profissional no futuro, mas é inegável que o conhecimento não tem sido 

absorvido da mesma maneira que nas aulas presenciais. 

Relatou também ter passado por alguns altos e baixos em relação a saúde mental, mas 

que não relaciona isso às aulas e sim ao próprio momento que o mundo enfrenta. Entretanto 

ouviu notícias de que alguns professores do seu curso foram afastados tanto por suspeita de 

Covid, como por quadros depressivos. 

Ao ser questionada sobre métodos para melhoria do ensino à distância, a discente 

afirma que as melhorias devem partir dos docentes. Apesar de ser um cenário nunca antes 

experimentado, eles deveriam buscar alternativas metodológicas e didáticas, com a consciência 

de que os métodos usados na aula presencial muitas vezes não funcionam na distância. 

Com esse relato, percebe-se que a figura do docente é central. Apesar dos cursos de 

licenciatura serem focados no estudo de diversas metodologias e didáticas de ensino, é inegável 

que atualmente o mundo enfrenta um cenário sem precedentes e que surpreendeu a todos. 

Na esfera educacional, a excessiva cobrança sob os docentes, acarreta sérios prejuízos a nível 

de saúde mental. Muitos se angustiam pela ausência do contato presencial com os alunos e vez 

ou outra solicitam para que os mesmos abram as câmeras de seus aparelhos eletrônicos, não 

como forma de controlar a presença dos alunos, mas como tentativa de se sentirem, mesmo 

que à distância, em uma sala de aula “normal”. De certa forma, buscam a satisfação pessoal, ao 

perceberem que estão transmitindo conhecimento não para o vazio de uma tela fria e 

inanimada, e sim para seres humanos que podem estar passando por situações igualmente 

estressantes e as vezes desanimadoras. Nesse sentido, muito além da remuneração financeira, 

a remuneração pessoal para esses profissionais é de extrema importância, pois 

 
O trabalho abarca um significado maior do que o ato de trabalhar ou de vender sua 
força de trabalho em busca de remuneração. Há também uma remuneração social 
pelo trabalho, ou seja, o trabalho enquanto fator de integração a determinado grupo 
com certos direitos sociais. Além disso, o trabalho tem uma função psíquica: é um dos 
grandes alicerces de constituição do sujeito e de sua rede de significados. Processos 
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como reconhecimento, gratificação, mobilização da inteligência, mais do que 
relacionados à realização do trabalho, estão ligados à constituição da identidade e da 
subjetividade. (LANCMAN, 2004, p. 29 apud PINTO, 2007 p. 10). 

 

Também é válido ressaltar que além da parte emocional, muitos docentes relatam o 

surgimento de algumas patologias físicas, tais como lesões oculares (devido ao longo tempo de 

exposição na tela do computador), lesões por esforço repetitivo (LER) ocasionados pelo 

constante ato de digitar e problemas de garganta, pelo fato de terem que lecionar para um 

número maior de turmas. 

Ou seja, percebe-se que está ocorrendo uma série de adoecimentos em massa entre os 

docentes. E, infelizmente, não será a descoberta de uma vacina que será capaz de consertar o 

impacto – sobretudo mental – que esses profissionais estão enfrentando. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não resta dúvidas de que as relações sociais e de trabalho foram modificadas durante a 

pandemia. Assim como as demais esferas sociais, a Educação experimenta o chamado “novo 

normal” com o ensino remoto, o que reconfigura as atividades docentes. 

Durante as entrevistas foi observado, principalmente na rede privada de ensino, a 

existência de um alto nível de sobrecarga de trabalho para esses profissionais, pois os mesmos, 

para amenizar as lacunas educacionais, ficam quase sempre disponíveis, fora do horário 

comercial, para ensinar, auxiliar e dar suporte aos seus discentes. São institucionalmente 

cobrados para irem muitas vezes além de suas capacidades, ao darem conta de diversas 

atividades dentro e fora da sala de aula virtual. Há um certo sentimento de culpa e angustia, 

principalmente quando algo não sai como o planejado nas aulas. De fato, não é fácil se 

acostumar a lidar com a “frieza de uma tela” de computador, tablet ou celular, em substituição 

ao contato físico e acolhedor de uma aula presencial. 

A pandemia só confirmou a incrível capacidade humana de se reinventar, planejando e 

executando tarefas de acordo como o contexto se apresenta. Compreender o trabalho docente 

pressupõe a compreensão da complexidade do universo da educação, em seus diversos campos 

de ensino-aprendizagem. Trata-se de um trabalho com um viés sobretudo social, interativo e 

concreto, pois age diretamente sobre a formação dos indivíduos, afetando suas visões de 
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mundo. O acesso ao saber e à socialização do conhecimento são primordiais para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Ainda é incerto o que esperar da educação no contexto de pós pandemia. Mas o 

desejável é que ela seja mais humanizada, com o fortalecimento da empatia, da valorização do 

estar perto e do interagir em sala de aula. O uso da tecnologia não é ruim, mas deve ser acessível 

para todos. 
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