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Durante o mês de junho de 2020
a equipe da Socialização Legal, do
NEV-USP, realizou uma pesquisa
online com professores das redes
pública e privada de ensino.

O objetivo era o de identificar as
principais preocupações e
desafios enfrentados durante a
quarentena até então.

Buscamos, assim, compreender
quais eram os temas de interesse
para que abordássemos em
debates com especialistas de
diferentes áreas, de modo a
contribuir para a atuação dos
professores durante o período de
isolamento social.

A partir da disponibilização de
formulário online nas redes
sociais do NEV-USP, além do envio
do documento para grupos de
professores, contamos com a
metodologia “bola de neve” para
obter as respostas e iniciar nosso
plano de ação.
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CONTEXTO E METODOLOGIA
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RESULTADOS

Em relação ao local de
trabalho, 92% ensinavam no
estado de São Paulo, enquanto
aproximadamente 6% eram
profissionais de fora do estado
e 2% não responderam a essa
pergunta.

Ainda em relação ao local de
trabalho, 76% ensinavam no

município de São Paulo,
enquanto aproximadamente

20% eram profissionais de
outros municípios e, novamente,

2% não responderam a essa
pergunta.

São Paulo
92.1%

Outros Estados
6.3%

Recebemos um total de 

respostas válidas

Município de São Paulo
91.3%

Outros municípios
6.3%

Perfil dos/as respondentes



Rede Municipal
50.3%

Rede Estadual
24.9%

Mais de uma
12.7%

Rede Particular
12.2%
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A respeito da rede de ensino,
aproximadamente 50% atuavam
junto à rede municipal, 24% na

rede estadual, 12% na rede
privada e 12% trabalhavam em

duas ou mais redes.

Em relação ao nível de ensino,
aproximadamente 18%

lecionavam no Ensino Infantil,
53% no Ensino Fundamental, 

 10% no Ensino Médio e 17% em
dois ou mais níveis.

Ensino Fundamental
53.2%

Ensino Infantil
18.3%

Mais de um
17.7%

Ensino Médio
10.8%
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Ao serem perguntados sobre o
desenvolvimento das atividades remotas,
aproximadamente 98% dos respondentes
disseram que estavam atuando online com

seus/as alunos/as

Sim
97.9%

Não
2.1%

Atividades remotas

Sim
75.7%

Não
24.3%

Em relação a terem recebido orientações
da escola em que trabalham sobre como
ministrar aulas online, mais de 75% deles

disseram que sim.

RESULTADOS
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RESULTADOS
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Nenhuma preocupação 

 

 

 

Muita preocupação 
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Em uma escala de preocupação, onde
1 demonstrava nenhuma

preocupação e 5 muita preocupação,
em relação a capacidade dos seus/as

alunos/as realizarem atividades à
distância, os/as participantes

responderam da seguinte forma: 

0 100 200 300

Nenhuma preocupação 

 

 

 

Muita preocupação 

Em uma escala de preocupação,
onde 1 demonstrava nenhuma

preocupação e 5 muita
preocupação, em relação a

capacidade dos seus/as alunos/as
em acompanhar as aulas online,

os/as participantes responderam da
seguinte forma: 

Preocupações

2,1%

1,8%

9,3%

17,5%

69,3%

66,9%

18,2%

9,7%

3,1%

1,8%
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0 100 200 300

Nenhuma preocupação 

 

 

 

Muita preocupação 

Em uma escala de preocupação, onde
1 demonstrava nenhuma

preocupação e 5 muita preocupação,
em relação aos/às seus/as alunos/as

estarem em segurança, com
alimentação e com os cuidados

adequados em tempos de isolamento
social, os/as participantes

responderam da seguinte forma: 

0 100 200 300 400

Nenhuma preocupação 

 

 

 

Muita preocupação 

Em uma escala de preocupação,
onde 1 demonstrava nenhuma

preocupação e 5 muita
preocupação, em relação aos/às
seus/as alunos/as saberem que
podem contar com você, os/as
participantes responderam da

seguinte forma: 
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3,1%

9,2%

15%

68,7%

6,0%

1,8%

2,6%

8,9%

80,4%

3,7%
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Em uma escala de concordância,
onde 1 demonstrava discordar

totalmente e 5 concordar
totalmente, em relação a

capacidade material de seus/as
alunos/as acompanhar as aulas

online, os/as participantes
responderam da seguinte forma: 

0 25 50 75 100 125

Discordo totalmente 

 

 

 

Concordo totalmente 
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Em uma escala de concordância,
onde 1 demonstrava discordar

totalmente e 5 concordar totalmente,
em relação à segurança de seus/as

alunos/as em casa, os/as
participantes responderam da

seguinte forma:

0 50 100 150

Discordo totalmente 

 

 

 

Concordo totalmente 

30,4%

25,1%

26,7%

10%

7,6%

17,4%

16,4%

34,1%

20,8%

11,1%

9



Em uma escala de concordância,
onde 1 demonstrava discordar

totalmente e 5 concordar
totalmente com o fato de seus/as

alunos/as estarem sendo cuidados
por adultos confiáveis durante o

período de isolamento social, os/as
participantes responderam da

seguinte forma:

0 50 100 150

Discordar totalmente 

 

 

 

Concordar totalmente 

Em uma escala de concordância,
onde 1 demonstrava discordar

totalmente e 5 concordar totalmente,
em relação à alimentação necessária

de seus/as alunos/as durante o
isolamento social, os/as participantes

responderam da seguinte forma:

0 50 100 150

Discordar totalmente 

 

 

 

Concordar totalmente 

5%

39,4%

21,1%

14,2%

26,9%

17,9%

8,4%

9,7%

20,1%

36,7%
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Ao serem perguntados se receberam ou
sabem de algum/a professor/a que recebeu

alguma denúncia de maus-tratos,
aproximadamente 92% disseram que não.

Não
91.8%

Sim
8.2%

Sim
71.7%

Não
28.3%

Ao serem perguntados se receberam ou
sabem de algum/a professor/a que recebeu

relatos de famílias de alunos com
dificuldades para fornecer alimentação e
cuidados básicos durante o isolamento
social, mais de 70% disseram que sim.
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Ao serem perguntados se receberam ou
sabem de algum/a professor/a que recebeu
relatos de alunos que perderam familiares

para o COVID-19, mais de 60%
responderam que sim.

Sim
62.9%

Não
37.1%
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Sim
56.6%

Não
43.4%

Em relação às preocupações
apresentadas espontaneamente, 195
participantes responderam a questão,
que aparece descrita no gráfico abaixo:

0 10 20 30 40

Dificuldades no Aprendizado 

Condições materiais para o aprendizado 

Retorno às aulas 

Bem-estar dos alunos 

Vulnerabilidade das famílias 

No questionário aplicado aos/às professores/as, deixamos um espaço em aberto
para eles/as relatarem outras preocupações que por ventura não tivessem sido
contempladas, além de proporem temas para realizarmos os seminários online.

Ao serem perguntados se o isolamento
social prejudica algum direito de
seus/as alunos/as, mais de 50%

responderam que sim.
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Outras questões também apareceram, como saúde mental (8,7%), muitas
demandas de trabalho (7,2%), saúde dos/as educadores/as (5,6%), violência
doméstica (5,1%), preocupação com a pandemia em si (3,1%), vínculo com os/as
alunos/as (3,1%), evasão escolar (1%), desemprego (0,5%) e medo (0,5%).

17,4%

16,4%

12,8%

9,2%

9,2%



0 25 50 75

Atividades à distância 

Saúde Mental 

Educação para todos/as 

Engajamento dos/as alunos/as e das famílias 

Pós-quarentena 

Outros temas de interesse também apareceram, como a atuação do poder
público (3,6%), cuidados contra o contágio (2,8%), atuação dos/as professores/as
(2,5%), educação infantil (1,8%), violência (1,4%), desigualdade social (0,7%),
racismo e preconceito (0,7%), saúde (0,7%), segurança virtual (0,7%) e confiança
(0,4%).
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Por fim, a respeito dos temas de
interesse, 281 professores/as
responderam à questão, conforme se
vê abaixo:
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26,7%

19,9%

17,4%

11,4%

9,3%



A partir dos resultados e análise
dos dados coletados, a Equipe da
Socialização Legal do NEV-USP
identificou as questões que mais
afetavam os/as professores/as
participantes da pesquisa. 

Com isso, realizamos, até agosto
de 2020, dois eventos online para
tratar dos temas.

O primeiro deles ocorreu no dia
26 de junho, com agentes
envolvidos na educação, para
debater o papel da escola na
proteção dos direitos da criança e
do adolescente, em especial sua
atuação em relação à violência
intrafamiliar contra crianças e
adolescentes. O debate pode ser
visto em nossa página no
YouTube.

O segundo evento, realizado no
dia 03 de agosto, contou com a
presença de especialistas para
debater as desigualdades sociais
e o acesso à educação no
contexto da pandemia. A
apresentação também está
disponível em nossa página no
YouTube.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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