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O Vozes Docentes é uma iniciativa da rede Conectando 

Saberes, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre 

docentes e Secretarias de Educação Municipais para que 

juntos consigam resolver os maiores desafios educacionais 

da atualidade. Acreditamos que redes que dialogam entre si, 

estão mais aptas a melhorarem seus resultados educacionais 

e garantir uma educação para a transformação social. 

A pesquisa contou com 8.786 respostas válidas de professores 

de escolas municipais de 87 municípios diferentes que fazem 

parte da Rede Conectando Saberes. Perguntamos à rede de 

professores 24 questões voltadas para elencar prioridades 

e ações na educação do seu município em cinco eixos: 

(i) Adequação e priorização do currículo; (ii) Diagnóstico 

de defasagens e plano de reforço escolar; (iii) Formação 

continuada de professores; (iv) Saúde mental e bem estar; e 

(v) Educação na pandemia.

O que é o 
Vozes Docentes?

RELATÓRIO NACIONAL 
VOZES DOCENTESIntrodução

Quem é A Rede Conectando 
Saberes?

4

De professor para professor: esse é o espírito da rede 

Conectando Saberes. Desde 2015, quando foi criada com o 

apoio da Fundação Lemann, a Conectando Saberes cresceu 

bastante. Começamos com 30 professores de escola pública 

que transformam a educação dentro de suas salas de 

aula e chegamos a uma rede com mais de 900 membros, 

representados em 89 núcleos nas 27 unidades federativas do 

Brasil. Juntos, buscamos fortalecer a profissão ao apoiar uns 

aos outros, compartilhando aprendizados, desafios e vitórias 

na construção de uma educação pública de qualidade.

Nossa voz é a mudança da educação.
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Resumo executivo 97%  dos professores dizem que se 

sentiriam valorizados se pudessem 

participar da formulação de políticas 

públicas de seus municípios

25% dos professores relatam 

que gostariam de colaborar 

apenas sendo informados sobre 

as decisões feitas pelas gestões 

municipais enquanto outros 

49% gostariam de opinar sobre 

as decisões a serem tomadas

39% dos respondentes estariam dispostos a dedicar 1h de 

trabalho não remunerado para participar das políticas de seu 

município, 31% dedicariam entre 1-3h. Não houve uma grande 

diferença entre a disponibilidade de horas remuneradas e não 

remuneradas que professores estariam dispostos a dedicar 

para participar da formulação de políticas públicas 

83%  dos professores se sentem bem 

adaptados às ferramentas tecnológicas 

de ensino, em parte devido à cooperação 

realizada entre os docentes através de 

grupos de whatsapp durante a pandemia

A pandemia trouxe dificuldades para o processo 

avaliativo: 42% dos professores não conseguem avaliar 

estudantes no ensino remoto. Há duas razões principais: 

(i) não conseguem acompanhar o 

desenvolvimento dos estudantes 

pelo vídeo; e 

(ii) não conseguem saber se as 

respostas dos testes aplicados são 

realmente dos estudantes (e não 

fraudadas)

25%

49%

???

?

39% 31% 
dedicaria 
até 1h não 
remunerada

dedicaria 
1-3h não 
remuneradas
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Apenas 25% dos respondentes dizem que seus municípios 

sempre fazem diagnósticos educacionais, 35% sempre 

elaboram planos de recuperação e 28% implementam planos 

de recuperação de aprendizagem

O aprimoramento do reforço escolar para 

redução das defasagens é prioridade 

comum tanto professores que defendem 

o retorno às aulas presenciais quanto 

aqueles que preferem o ensino remoto no 

contexto de pandemia.

52%  afirmaram que não veem 

responsáveis participarem da vida escolar 

de seus filhos e filhas

25%   afirmaram que nunca ou 

raramente percebem seus estudantes 

emocionalmente equilibrados

91%  dos professores indicam que conhecem e utilizam 

o novo currículo baseado na Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), mas apenas 

Apenas 31% dos professores 

conhecem e concordam com os planos 

de retomada de aulas presenciais de 

seus municípios

25% 35% 28%
fazem diagnósticos 

educacionais
elaboram planos de 

recuperação
implementam planos de 

aprendizagem

apontam que 

sempre conseguem 

adaptar suas aulas 

para que estejam 

alinhadas com o 

novo currículo

50%  
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Resumo das 
recomendações 
para gestores

1. Ampliar a participação de professores na elaboração de 

políticas educacionais é tanto uma oportunidade para 

valorizar professores quanto para 

melhorar políticas educacionais. 

Isso pode ser feito informando mais 

professores sobre decisões tomadas 

e consultando estes sobre decisões 

pontuais.

2. Existem professores dispostos a ajudar a melhorar 

políticas educacionais de forma 

gratuita. Aproveitar essas horas não 

remuneradas para construir melhores 

políticas pode ser uma fonte de 

trabalho para projetos sugeridos pelos 

próprios professores.

4. Escolas e redes não avaliam 

sistematicamente as defasagens 

dos estudantes nem convertem 

essas defasagens em planos de 

recuperação. Contratar softwares 

ou criar grupos de discussão 

sobre avaliação de defasagens 

e recuperação de aprendizagem 

podem ser estratégias para reduzir 

as defasagens que estão sendo 

ampliadas pela pandemia.

5. Convidar professores para participar dos planos 

de retomada de aulas presenciais pode, ao 

mesmo tempo, ajudar a criar melhores 

planos e também ampliar a divulgação dos 

planos.

3. Professores têm dificuldade de 

avaliar estudantes no ensino 

remoto. Estabelecer ferramentas e 

metodologia de avaliação a distância 

podem ser uma maneira de ampliar a 

aprendizagem dos estudantes.

???

...

6. Convidar professores para construir 

colaborativamente um encadeamento 

de formações a serem ministradas ao 

longo do bimestre/ano e para avaliar 

formações recebidas pode reduzir as 

frustrações de professores em relação 

a formação continuada.
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7. A participação dos responsáveis 

na vida escolar dos filhos pode ser 

estimulada aproveitando o momento 

de pandemia, dado que agora os 

responsáveis estão em casa com seus 

filhos por mais tempo e podem participar 

mais da educação deles.

8. Oferecer formações sobre saúde mental e apoio 

psicológico para professores e estudantes pode ajudar 

a melhorar aprendizagem, pois 

diversos professores relatam perceber 

instabilidades emocionais em seus 

estudantes. Isso pode ser feito 

facilitando a criação de grupos de 

apoio no Whatsapp.

Professores apoiando a formulação de políticas municipais

Em muitas redes 

brasileiras,	a	Secretaria	

de	Educação	determina	

diretrizes	de	currículo,	

avaliação	e	formação	

que	são	repassadas	de	

forma	hierárquica	para	

escolas,	professores	e	

estudantes.

Hoje Vozes Docentes

O	Vozes	Docentes	quer	criar	

um	canal	de	colaboração	

entre	professores	e	

Secretarias.	O	projeto	quer	

ajudar	Secretarias	a	ouvir	

a	opinião	de	professores	

e	professoras	que	estão	

na	linha	de	frente	da	

educação	a	respeito	de	quais	

deveriam	ser	as	prioridades	

educacionais	de	suas	redes.

9. Professores têm dificuldades de converter novo 

currículo para atividades de sala de aula. 

Criar um espaço colaborativo para que 

professores compartilhem experiências 

na realização desta conversão tem o 

potencial de reduzir dificuldades e, ao 

mesmo tempo, resistência de alguns 

professores ao novo currículo 

RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes Docentes
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RESULTADOS 
DA PESQUISA
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A pesquisa contou com 8.786 respostas válidas de professores 

de escolas municipais de 89 núcleos diferentes que fazem 

parte da Rede Conectando Saberes. Perguntamos à rede 

de professores quais devem ser as prioridades de ação da 

educação no seu município em 2021 para que os estudantes 

aprendam. Selecionamos de forma aleatória 400 respostas e 

analisamos o discurso1 com o intuito de captar os padrões de 

prioridades na visão dos professores. Captamos 14 prioridades 

distintas, com destaque para reforço escolar, ensino remoto, 

organização curricular e teste diagnóstico. Além disso, a 

maioria dos professores preferem o aprofundamento do 

ensino remoto do que o retorno presencial.  

Identificamos também quais prioridades costumam aparecer 

em conjunto na redação dos professores. Reforço escolar e 

avaliação diagnóstica costumam vir juntos, enquanto o bem-

-estar emocional está sempre acompanhado de alguma outra 

prioridade, indicando que prezar pelo bem-estar e saúde 

mental dos professores e alunos aparenta ser uma prioridade 

complementar às demais2. Formação continuada, organização 

curricular e participação das famílias também são prioridades 

que recorrentemente aparecem juntas. 

1. Para maiores informações acerca da metodologia utilizada, consultar os anexos.

2. Para uma avaliação completa de como as opiniões se combinam entre si, consulte os 

anexos.

Questões como melhorias estruturais e condições de trabalho 

não foram tão apontadas como tão prioritárias para 2021, in-

dicando que esse ano é um ano de retomada de saberes não 

aprendidos (ou até desaprendidos) em 2020. O foco deve ser 

na reinserção do aluno na vida escolar (seja de forma remota 

ou presencial), cuidando de sua saúde mental e reduzindo 

suas defasagens.

“Para você, quais devem 

ser as prioridades de 

ação da educação no 

seu município em 2021 

para que os estudantes 

aprendam?”

Principais	prioridades	para	2021
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Não conseguimos 

participar das tomadas 

de decisão sobre políticas 

educacionais, mesmo com 

professores apontando 

erros nas políticas atuais 

e se dispondo a ajudar de 

graça com as soluções. 

A participação dos 

professores é podada pela 

nossa Secretaria.

PARTICIPAÇÃO
 

 



Nossa voz é a mudança da educação. 12

RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > PARTICIPAÇÃO

SUMÁRIO

dizem	que	os	professores	de	

seus	municípios	costumam	

ser	escutados	para	formular	

políticas	educacionais

dos	professores	dedicariam	mais de 

uma hora não remunerada	por	semana	

para	apoiar	com	a	formulação	de	

políticas	educacionais

Ampliar	a	participação	de	professores	na	elaboração	de	

políticas	educacionais	é	tanto	uma	oportunidade	para	

valorizar	professores	quanto	para	melhorar	políticas	

educacionais.	Isso	pode	ser	feito	informando mais 

professores	sobre	decisões	tomadas	e	consultando-os	sobre	

decisões	pontuais.

Adotar	ferramentas 

digitais de escuta,	como	

questionários	online,	

pode	facilitar	a	coleta	de	

informações	em	larga	escala.

97%
se	sentiriam	

valorizados	por	
participar

98% 
acreditam	que	

escutar	professores	
contribuiria	na	
aprendizagem

54% 41% 

39% 31% 7% 

dedicaria	até	1h	não	
remunerada	

dedicaria	1-3h	não	
remuneradas

dedicaria	3-5h	não	
remuneradas
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Resultados em 
destaque

Quando perguntados a respeito da participação de 

professores na formulação de políticas públicas municipais, 

97% dos professores afirmaram que se sentiriam valorizados 

caso pudessem participar e 98% acreditam que escutar 

professores neste processo ajuda a contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes. 39% estariam dispostos a 

dedicar até 1h não remunerada para estas atividades, 31% 

entre 1-3h e 7% de 3-5h. 

A pequena diferença entre a disponibilidade de horas 

remuneradas e não remuneradas dos professores só reforça 

o quanto estes se sentem valorizados somente pelo fato 

de participar. Essa participação pode ser estratégica em 

momentos de crise e de necessidade de mudanças estruturais 

que afetam diretamente as atividades escolares, como no 

caso da pandemia de COVID-19.

Houve grande diversidade em relação a qual tipo de 

participação seria ideal, indicando que há espaço para 

diferentes estratégias de participação. 25% dos professores 

indicaram que estariam satisfeitos apenas de serem 

informados sobre as decisões tomadas, uma medida 

razoavelmente simples de ser implementada. Outros 25% 

gostariam que a sua opinião fosse consultada, enquanto 49% 

gostariam de participar ativamente do processo de tomada 

de decisão. 

Os resultados de Participação mostram o amplo espaço 

existente para que gestores públicos promovam a 

participação como uma estratégia de valorização de 

professores e de melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

Adotar ferramentas digitais de escuta, como questionários 

online, pode facilitar a coleta de informações e a participação 

em larga escala sem grande ônus para a gestão pública. Por 

outro lado, também é importante que gestores não vejam 

a participação como uma “bala de prata”, pois nem sempre 

é possível consultar professores para todas as decisões, 

pois isso tornaria o processo lento e repleto de decisões 

incoerentes entre si. Contudo, consultar professores a respeito 

de algumas decisões em que 

estes podem contribuir mais e 

informá-los sobre as decisões 

tomadas pode ser uma boa 

estratégia para ao mesmo 

tempo valorizar professores 

e construir melhores políticas 

educacionais.

“RS - Não conseguimos 

participar das tomadas 

de decisão sobre políticas 

educacionais, mesmo com 

professores apontando 

erros nas políticas atuais 

e se dispondo a ajudar de 

graça com as soluções. 

A participação dos 

professores é podada pela 

nossa Secretaria”

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

“PI - A nova Secretária 

é muito a favor da 

participação, mas agora 

toda hora a Secretária 

muda o que quer fazer e 

ficamos desnorteadas. 

Qualquer pedido é 

acatado pela Secretaria. 

A participação é 

importante, mas precisa 

ser organizada.”

Vozes Docentes
RELATÓRIO NACIONAL 
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SUMÁRIO

Professores 
foram heróis, 
aprenderam a usar 
as ferramentas 
na marra e deram 
conta. Agora 
querem melhorar, 
mas falta formação.

EDUCAÇÃO NA 
PANDEMIA 
(ENSINO REMOTO E  REABERTURA DE ESCOLAS)
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???

Apenas 31% dos professores 

conhecem e concordam com os planos 

de retomada de aulas presenciais de 

seus municípios

dos professores relataram ter 

dificuldades com ferramentas de 

ensino remoto

Escolas	e	redes	não	avaliam	sistematicamente	as	defasagens	

dos	estudantes	nem	convertem	essas	defasagens	em	planos	

de	recuperação.	Contratar	softwares	para	avaliação	de	

defasagens	e	recuperação	de	aprendizagem	pode	ser	uma	

estratégia	para	reduzir	as	defasagens	que	estão	sendo	

ampliadas	pela	pandemia.

relatam dificuldade em 

avaliar os estudantes por 

vídeo no ensino remoto

contudo, com interação 
prejudicadaapenas

17% 42%
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RELATÓRIO NACIONAL 
VOZES DOCENTES

Resultados 
em destaque

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

Quando perguntados a respeito do uso de ferramentas tec-

nológicas de ensino remoto, apenas 17% dos professores re-

lataram ter dificuldades, enquanto 59% dizem conhecer bem 

as ferramentas, ainda que com espaço para melhorias. Este 

resultado está relacionado ao fato de que a pandemia obrigou 

os professores a se adaptarem a estas ferramentas em um 

curto espaço de tempo, por vezes através de redes de apoio 

materializadas em grupos de Whatsapp. Contudo, apesar de 

adaptados às ferramentas de ensino remoto, profes-

sores relatam ter dificuldades para avaliar se seus es-

tudantes estão aprendendo. Diferentemente do ensino 

presencial, no qual professores podem prestar atenção 

às posturas de seus estudantes, no ensino remoto a 

interação fica prejudicada, pois professores não con-

seguem ver seus estudantes 

ou só os visualizam parcial-

mente. Além disso, professores 

também têm mais dificuldade 

para saber se são realmente os 

seus estudantes responden-

do aos testes - não seus pais nem 

colegas. Quando perguntados sobre 

o plano de retomada, apenas 31% dos 

professores afirmaram que conhecem 

e concordam com o plano.

Auxiliar professores a avaliar a aprendizagem dos estudan-

tes e a conduzir as aulas no ensino remoto podem ser boas 

estratégias para melhorar a experiência tanto dos estudan-

tes como dos professores nas aulas online. Hoje existem di-

versas plataformas digitais que ajudam professores a realizar 

essa tarefa, que além disso produzem análises valiosas para 

planos de recuperação escolar. Esta estratégia não necessa-

riamente precisa contar com uma contratação, um método 

de avaliação pode ser desenha-

do e divulgado pelos próprios 

professores das Redes, tendo 

em vista o interesse destes em 

participar. A alta quantidade de 

professores que desconhecem e 

discordam dos planos de reto-

mada também abre espaço para 

que haja uma construção cola-

borativa de planos de retoma-

da que levem em conta as per-

cepções de professores da rede 

sobre os desafios da retomada 

e, ao mesmo tempo, ampliar a 

conscientização de professores 

sobre os planos de retomada.

“PI - Fizemos grupos 

de apoio no Whatsapp 

na qual professores se 

ajudavam no acesso a 

ferramentas tecnológicas. 

Professores foram heróis, 

aprenderam a usar as 

ferramentas na marra 

e deram conta. agora 

querem melhorar, mas 

falta formação”

“TO - Aqui a Secretaria 

disse que as escolas 

são responsáveis por 

pensar a retomada 

presencial, não existe 

um plano coordenado. 

Algumas escolas 

voltaram sem sequer 

ter um plano”

“SP - Quando não tem 

uma plataforma para 

avaliação de ensino 

ficamos de mãos atadas 

para avaliar a apren-

dizagem, não sabemos 

se os estudantes estão 

copiando e às vezes 

os desafios logísticos 

impedem que os resulta-

dos cheguem até nós. Às 

vezes os alunos mandam 

a resposta em 1 minuto, 

com certeza essa respos-

ta foi copiada” 
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Já vi professores 
não conseguirem 
usar nada de 
ferramentas 
tecnológicas, não 
conseguiam sequer 
enviar um vídeo.

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES



18

RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes Docentes

30% 24% 25%
relatam não	possuir	

sequência	de	formação	
estruturada

indicaram	que	as	
temáticas	das	formações	

não	estão	alinhadas	
com	sua	prática	como	

professor.

dizem	que	a	logística	
das	formações	não 

está	alinhada	com	suas	
necessidades

apesar de

relatarem	que	as	formações	
são	aplicáveis

79% 

As	formações	podem	até	ser	
aplicaveis	porém	não	parecem	
atender	às	necessidades	dos	

professores

Nossa voz é a mudança da educação.

RESULTADOS DA PESQUISA     > FORMAÇÃO DE PROFESSORES

SUMÁRIO
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Resultados 
em destaque

30% dos professores afirmaram 

que seus municípios não têm 

uma sequência estruturada 

de formações, outros 24% 

indicaram que as temáticas 

das formações não estão 

alinhadas com sua prática 

como professor. Contudo, 89% 

dos respondentes dizem que 

as formações são aplicáveis 

em sala de aula, indicando 

que as formações podem até 

ser aplicáveis, mas não parecem atender a necessidade dos 

professores. 25% dos professores também mencionaram que a 

logística das formações não leva em conta suas necessidades. 

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

Os resultados relacionados à Formação Continuada são 

bastante positivos. Contudo, pensar numa sequência 

estruturada de formações a serem realizadas a cada bimestre/

ano, coletando sugestões de professores como insumos 

deste processo, pode ser uma boa oportunidade para engajar 

professores ao mesmo tempo 

que definem quais formações 

serão ofertadas. Além disso, 

existe uma oportunidade 

para implementar processos 

avaliativos das formações, 

para que a gestão possa 

entender quais temáticas 

estão desalinhadas com a 

realidade dos professores ou 

não são aplicáveis em sala de 

aula.

“GO - Alguns professores 

vão nas formações de 

corpo presente, mas não 

participam. Aqui fizemos 

um levantamento das 

necessidades formativas. 

Fizemos um esforço para 

até trazer professores 

de fora, mas nem 

metade dos professores 

participaram. Raramente 

os professores buscam 

formações, se o município 

não oferece, eles não 

buscam”

“RR - Já vi professores não conseguirem 

usar nada de ferramentas tecnológicas, não 

conseguiam sequer enviar um vídeo. Esses 

professores reivindicam formação, mas não vão 

as formações quando estas são oferecidas”

19

RELATÓRIO NACIONAL 
VOZES DOCENTES

“PI - Já temos uma 

estrutura de formação 

continuada, com equipe 

e carga horária para 

formação. O fato de 

termos uma formação 

bem estruturada facilita 

nosso dia a dia e facilitou 

a nossa adaptação a 

pandemia.”
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > DIAGNÓSTICO DE DEFASAGENS E PLANO DE REFORÇO ESCOLAR

SUMÁRIO

Avaliar um 
aluno sem 
sequer ver ele 
e o que ele 
está fazendo 
é impossível.

DIAGNÓSTICO DE 
DEFASAGENS E 
PLANO DE REFORÇO 
ESCOLAR
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > DIAGNÓSTICO DE DEFASAGENS E PLANO DE REFORÇO ESCOLAR

SUMÁRIO

relatam	que	seu	município	não	
promove	avaliações	diagnósticas	
estruturadas	para	identificar	
lacunas	de	aprendizagem

relatam	que	suas	escolas	nunca	ou	
raramente	implementam	planos	
individualizados	de	recuperação	de	
aprendizagem	dos	estudantes

27% 

29% 

Contratar	softwares	ou	criar	grupos	de	

discussão	sobre	avaliação	de	defasagens	e	

recuperação	de	aprendizagem	podem	ser	

estratégias	para	reduzir	as	defasagens	que	

estão	sendo	ampliadas	pela	pandemia.
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RESULTADOS DA PESQUISA     > DIAGNÓSTICO DE DEFASAGENS E PLANO DE REFORÇO ESCOLAR

SUMÁRIO

Resultados 
em destaque

25% dos professores respondentes indicaram que suas redes 

não conduzem avaliações para identificação de lacunas de 

aprendizagem, 20% dizem que suas redes não elaboram 

planos de recuperação e 29% disseram que suas redes não os 

implementam. Em parte isso se deve ao fato de que alguns 

municípios não contam com uma rotina estruturada de diag-

nóstico de defasagens, por outro lado a pandemia agravou as 

dificuldades avaliativas. 

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

A pandemia agravou as defa-

sagens educacionais dos estu-

dantes, por isso a recuperação 

escolar individualizada pode 

ser uma grande estratégia para 

que estudantes sejam menos 

prejudicados por este cenário. A 

falta de contato com estudan-

tes durante o período da pan-

demia aumentou a dificuldade 

para que professores realizem avaliações diagnósticas pre-

senciais, mas abre para as novas gestões a possibilidade de 

utilizar avaliações digitais, devido 

a agilidade de análise dos resulta-

dos e a possibilidade de elabora-

ção de planos individualizados de 

estudo. Outra opção é criar redes 

de apoio para troca sobre meto-

dologias de avaliação de apren-

dizagem. A Rede Conectando 

Saberes conta com ótimas práti-

cas neste assunto, pedir apoio de 

outros núcleos da Rede pode ser 

um rápido canal para implementar 

essa valiosa prática.

“SP - Avaliações 

diagnósticas são feitas 

toda semana, como um 

simulado semanal. Tudo 

é tabulado e as questões 

nas quais eles vão mal são 

retomadas depois. Sempre 

contamos com momentos 

de compartilhamento, 

o que ajuda a manter 

o diagnóstico sempre 

melhorando.”

“RS - Vimos alguns documentos que 

claramente não tinham sido preenchidos 

por crianças, mas sim por adultos. Como não 

tínhamos como comprovar isso, tivemos que 

aprovar todo mundo. Fizemos um plano de 

reforço escolar e começamos a usar material 

impresso para avaliar os alunos, respeitando as 

leis sanitárias. “

“GO - Avaliar um 

aluno sem sequer ver 

ele e o que ele está 

fazendo é impossível. 

As ferramentas digitais 

ajudam, mas às vezes me 

pergunto se são mesmo 

os alunos respondendo 

com base no que sabem”

22
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > SAÚDE MENTAL E CLIMA ESCOLAR

SUMÁRIO

Esse ano 
tivemos que 
deixar o nosso 
problema 
emocional 
de lado para 
acolher o 
nosso aluno. 

SAÚDE MENTAL E 
CLIMA ESCOLAR
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > SAÚDE MENTAL E CLIMA ESCOLAR

SUMÁRIO

dos professores apontam 
que o clima de suas escolas 
costuma ser colaborativo

percebem	seus	estudantes	
raramente	ou	nunca	

emocionalmente	equilibrados

raramente ou nunca 
veem os responsáveis 
participarem da vida 
escolar dos seus filhos

93% 

25% 52% 

A	participação	dos	responsáveis	na	vida	

escolar	dos	filhos	pode	ser	estimulada	

aproveitando	o	momento	de	pandemia,	

dado	que	agora	os	responsáveis	estão	em	

casa	com	seus	filhos	por	mais	tempo	e	

podem	participar	mais	da	educação	deles.
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RESULTADOS DA PESQUISA     > SAÚDE MENTAL E CLIMA ESCOLAR

SUMÁRIO

Resultados em 
destaque

95% dos professores relatam se sentir emocionalmente bem 

para lecionar, conflitando com resultados de outras pesqui-

sas sobre saúde mental3. Por outro lado, 25% percebem que 

seus estudantes raramente ou nunca estão emocionalmente 

equilibrados, evidenciando como a saúde mental afeta cada 

vez mais o ambiente escolar. Em relação ao clima escolar, 93% 

dos professores apontam 

que o clima de suas escolas 

costuma ser colaborativo, 

em parte devido ao aumento 

da colaboração a distância 

entre professores ao longo 

da pandemia. A participação 

dos responsáveis familiares 

na vida escolar dos filhos 

parece ser uma grande difi-

culdade: 52% dos professo-

res apontam que nunca ou 

raramente veem os respon-

sáveis participarem da vida 

escolar dos filhos.

3. Em maio, NOVA ESCOLA realizou uma pesquisa para verificar a situação dos docentes du-

rante a pandemia. Dos 8.121 profissionais da Educação Básica que responderam às pergun-

tas, apenas 8% afirmaram sentir-se ótimos ao comparar a própria saúde emocional antes e 

depois da quarentena. Outros 28% avaliaram como péssima ou ruim e 30% como razoável. E 

como anda a sua saúde mental nessa pandemia? Faça o teste respondendo abaixo às ques-

tões para identificar o quanto a nova rotina de trabalho tem influenciado o seu emocional.

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

A saúde mental é um pro-

blema crescente nas escolas. 

Refletir sobre possíveis rodas 

de conversa, grupos de apoio 

ou psicólogos que atendam 

a professores e estudantes 

pode ser um importante ali-

cerce dos sistemas educacio-

nais municipais. Professores 

também não estão prepara-

dos para lidar com proble-

mas de saúde mental dos es-

tudantes, o que abre espaço 

para que gestões municipais 

ofereçam formações sobre a 

temática. Além disso, inicia-

tivas que aproximam respon-

sáveis da vida escolar dos 

filhos, como eventos escola-

res, redes sociais das escolas 

e convites para participação dos deles em situações positivas 

(ao invés de apenas convidá-los para discussões difíceis sobre 

seus filhos) podem ajudar a criar uma relação virtuosa entre 

escola e comunidade como um todo.

“SP - O problema emocional 

vem aumentando há muito 

tempo. O cansaço mental 

da nossa profissão é muito 

alto e só vai aumentar. Esse 

ano tivemos que deixar o 

nosso problema emocional 

de lado para acolher o 

nosso aluno. Tem aluno que 

tem síndrome do pânico por 

causa da pandemia. Alunos 

falam que levantam tristes 

mas não sabem o porquê”

“PI - A pandemia fez 

com que professores 

se ajudassem 

mais. Os grupos de 

Whatsapp eram para 

brincadeira, memes, 

etc. Professores rindo 

uns dos outros, se 

elogiando, dando 

dicas sobre ensino 

remoto. Existiu uma 

forte rede de apoio.”

“RS - Mesmo crianças 

muito jovens estão ficando 

estressadas, com pais e mães 

estressados, e As famílias 

inteiras brigam por que 

crianças não querem ficar na 

frente do computador nas 

aulas remotas. Na pandemia 

as pessoas deixaram de 

respeitar a parte psicológica 

das crianças, dizendo que 

fiquem o dia todo em frente 

ao computador. Nosso 

município também ofereceu 

ajuda psicológica para 

professores, famílias e alunos. 

Professores  que não se 

conheciam na rede”

25
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULO

SUMÁRIO

Aqui não houve 
troca com os 
professores na 
hora de fazer nosso 
currículo, por isso 
temos alguns 
embates na rede 
sobre o que deve ou 
não ser feito.

ADEQUAÇÃO E 
PRIORIZAÇÃO 
DO CURRÍCULO
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULO

SUMÁRIO

dos	professores	dizerem	que	
conhecem	e	utilizam	o	novo	currículo	

apesar	de	

e	apenas

dizem	perceber	
resistência	de	
seus	colegas	na	
implementação	do	
curriculo

91% 

25% 

conseguem sempre 

adaptar suas aulas 

para que estejam 

alinhadas com o novo 

currículo

50%  
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RESULTADOS DA PESQUISA     > ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULO

SUMÁRIO

Resultados 
em destaque

Enquanto 91% dos professores indicam que conhecem 

e utilizam o novo currículo, 25% indicam que percebem 

resistência dos colegas nesta mesma tarefa. Além disso, 

apenas 50% destes apontam que sempre conseguem 

adaptar suas aulas para que estejam alinhadas com este e 

20% dizem que as formações 

para o novo currículo são 

aplicáveis em sala de aula. O 

ensino remoto também impôs 

dificuldades para avaliar se 

os currículos estão sendo 

implementados, criando uma 

oportunidade para que sejam 

implementadas ferramentas 

digitais que auxiliem nesta 

tarefa.

O que as 
gestões 
municipais 
podem fazer 
a partir dos 
resultados?

Municípios que contaram com a participação de professores 

na elaboração de currículos relatam ter tido menor resistência 

em sua implementação - para os que não contaram com este 

processo uma implementação participativa pode ser um canal 

para reduzir a resistência. Ini-

ciativas que ajudem profes-

sores a converter o currículo 

em práticas na sala de aula 

podem ajudar a reduzir a alta 

porcentagem de professores 

que ainda não conseguem 

adequar suas aulas ao novo 

currículo.

“GO - Professores se 

adequaram bem ao 

currículo estadual, até 

porque participaram de 

sua construção. Meus 

colegas sentiram que ele 

dá um bom norte para o 

professor e que é mais 

contextualizado com a 

nossa realidade”

“RS - Na Secretaria de 

Educação as pessoas 

têm mais dificuldade de 

entender o currículo do 

que os professores da 

ponta, especialmente da 

Educação Infantil. Tem 

gente que não leu um 

parágrafo da Base. Aqui 

não houve troca com os 

professores na hora de 

fazer nosso currículo, 

por isso temos alguns 

embates na rede sobre o 

que deve ou não ser feito”

28
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesRESULTADOS DA PESQUISA     > ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULO

SUMÁRIO

ANEXOS
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO I    - METODOLOGIA

SUMÁRIO

Perguntas do formulário de escuta

EIXO: PARTICIPAÇÃO

1. A opinião dos professores da rede municipal é levada em 

consideração na hora de estruturar as políticas públicas 

educacionais do município no qual trabalho.

2. Eu me sentiria valorizado(a) caso pudesse participar da 

formulação de políticas públicas educacionais do município 

no qual trabalho.

3. Quando os(as) professores(as) participam e são 

escutados(as) na formulação das políticas públicas 

educacionais, essas políticas contribuem mais para a 

aprendizagem dos estudantes.

4. Como você gostaria de colaborar com seu município na 

formulação de políticas educacionais?

5. Quantas horas não remuneradas por semana você estaria 

disposto(a) a colaborar com seu município na formulação de 

políticas educacionais?

6. Quantas horas remuneradas por semana você estaria 

disposto(a) a colaborar com seu município na formulação de 

políticas educacionais?

Anexo I - Metodologia

A pesquisa Vozes Docentes foi realizada a partir de um 

questionário de escuta, colocado em um arquivo Google 

Forms e grupos focais com professores de escolas municipais. 

Como a maior parte dos núcleos são de pequeno porte, 

para cada um dos núcleos da pesquisa foi estabelecida 

uma amostragem mínima a partir de uma metodologia de 

amostragem em pequenas populações. Após coletados 

os resultados, foram excluídas as duplicatas e entradas 

incorretas da base de dados.

http://uregina.ca/~morrisev/Sociology/Sampling%20from%20small%20populations.htm
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO I    - METODOLOGIA

SUMÁRIO

EIXO: EDUCAÇÃO NA PANDEMIA (ENSINO REMOTO E 

REABERTURA DE ESCOLAS)

7. Me sinto seguro(a) para utilizar ferramentas tecnológicas 

de ensino remoto

8. Consigo avaliar se meus estudantes estão aprendendo 

durante as aulas de ensino remoto

9. Seu município estruturou um plano de retomada de aulas 

presenciais? Você concorda com as diretrizes do plano?

EIXO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

10. A formação de professores(as) do meu município tem uma 

sequência estruturada que conecta as diferentes formações

11. Os temas promovidos na formação continuada estão 

alinhados com os desafios que enfrento no meu dia-a-dia de 

professor(a)

12. Você costuma participar das formações continuadas 

do seu município? Com que frequência o conteúdo dessas 

formações é aplicável em sua prática como professor(a)?

13. A logística das formações oferecidas pelo meu município 

(horários, locais, carga horária, transporte, etc) está alinhada 

com as minhas necessidades

EIXO: DIAGNÓSTICO DE DEFASAGENS E PLANO DE 

REFORÇO ESCOLAR

14. Minha rede oferece avaliações diagnósticas estruturadas 

para identificar as principais lacunas de aprendizagem que os 

estudantes apresentam

15. Minha escola elabora planos de recuperação de 

aprendizagem a partir dos diagnósticos educacionais

16. Minha escola implementa planos de recuperação de 

aprendizagem individualizados de acordo com a necessidade 

de cada estudante

EIXO: SAÚDE MENTAL E CLIMA ESCOLAR

17. Me sinto emocionalmente equilibrado(a) para exercer as 

minhas atividades como professor(a)

18. Sinto que o clima de trabalho da minha escola é 

colaborativo

19. Vejo os responsáveis familiares participarem ativamente 

da educação de seus filhos

20. Percebo que os meus estudantes estão emocionalmente 

equilibrados
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO I    - METODOLOGIA

SUMÁRIO

EIXO: ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULO

21. Seu município conta com um novo currículo alinhado à 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC)?

22. Consigo adequar minhas aulas para que estejam 

alinhadas com o novo currículo alinhado à Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC)

23. Percebo resistência por parte dos meus colegas na 

implementação do novo currículo alinhado à Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC)

24. O seu município oferece formações para professores sobre 

o novo currículo alinhado à Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC)? Com que frequência o conteúdo dessas formações é 

aplicável em sua prática como professor(a)?
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesINTRODUÇÃO

Anexo II - Resultados Gerais da Pesquisa
EIXO: PARTICIPAÇÃO

1 . A opinião dos professores da rede municipal é levada em 

consideração na hora de estruturar as políticas públicas educacionais 

do município no qual trabalho.

2. Eu me sentiria valorizado(a) caso pudesse participar da formulação de 

políticas públicas educacionais do município no qual trabalho

13%

41%

38%

7%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

70%

27%

2%

1%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

4. Como você gostaria de colaborar com seu município na formulação de 

políticas educacionais?

3. Quando os(as) professores(as) participam e são escutados(as) na 

formulação das políticas públicas educacionais, essas políticas contribuem 

mais para a aprendizagem dos estudantes

81%

17%

1%

1%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

35%

14%

25%

25%

2%

Gostaria de colaborar para definir as decisões a serem
feitas e participar ativamente da tomada de decisão

Gostaria de participar ativamente dos processos de
tomada de decisão

Gostaria que minha opinião sobre fosse consultada antes
da tomada de decisão pela gestão municipal

Gostaria de ser informado(a) sobre as decisões feitas pela
gestão municipal

Não gostaria de colaborar

3.	Quando	os(as)	professores(as)	participam	e	são	escutados(as)	

na	formulação	das	políticas	públicas	educacionais,	essas	

políticas	contribuem	mais	para	a	aprendizagem	dos	estudantes

2.		Eu	me	sentiria	valorizado(a)	caso	pudesse	participar	da	

formulação	de	políticas	públicas	educacionais	do	município	no	

qual	trabalho

4.	Como	você	gostaria	de	colaborar	com	seu	município	na	

formulação	de	políticas	educacionais?

1.	A	opinião	dos	professores	da	rede	municipal	é	levada	em	

consideração	na	hora	de	estruturar	as	políticas	públicas	

educacionais	do	município	no	qual	trabalho.
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO I    - METODOLOGIA

SUMÁRIO

EIXO: EDUCAÇÃO NA PANDEMIA (ENSINO REMOTO E REABERTURA DE ESCOLAS)

8. Consigo avaliar se meus estudantes estão aprendendo durante as aulas de 

ensino remoto

7. Me sinto seguro(a) para utilizar ferramentas tecnológicas de ensino 

remoto

24%

59%

12%

5%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

7%

51%

39%

3%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

9. Seu município estruturou um plano de retomada de aulas 

presenciais? Você concorda com as diretrizes do plano?

31%

13%

31%

26%

Sim, e concordo com o plano

Sim, e discordo do plano

Sim, mas não conheço o plano

Não estruturou

6. Quantas horas remuneradas por semana você estaria disposto(a) a 

colaborar com seu município na formulação de políticas educacionais?

5. Quantas horas NÃO remuneradas por semana você estaria disposto(a) 

a colaborar com seu município na formulação de políticas 

educacionais?

3%

7%

31%

39%

20%

Mais que 5h

De 3-5h

De 1 -3h

Até 1 h

Nenhuma hora

9%

16%

37%

29%

8%

Mais que 5h

De 3-5h

De 1 -3h

Até 1 h

Nenhuma hora

5.	Quantas	horas	não	remuneradas	por	semana	você	estaria	

disposto(a)	a	colaborar	com	seu	município	na	formulação	de	

políticas	educacionais?

7. Me	sinto	seguro(a)	para	utilizar	ferramentas	tecnológicas	

de	ensino	remoto

9.	Seu	município	estruturou	um	plano	de	retomada	de	aulas	

presenciais?	Você	concorda	com	as	diretrizes	do	plano?

6.	Quantas	horas	remuneradas	por	semana	você	estaria	

disposto(a)	a	colaborar	com	seu	município	na	formulação	de	

políticas	educacionais?

8.	Consigo	avaliar	se	meus	estudantes	estão	aprendendo	durante	

as	aulas	de	ensino	remoto

Nossa voz é a mudança da educação.
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RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO I    - METODOLOGIA

SUMÁRIO

EIXO: DIAGNÓSTICO DE DEFASAGENS E PLANO DE REFORÇO ESCOLAR

1 2. Você costuma participar das formações continuadas do seu município? 

Com que frequência o conteúdo dessas formações é aplicável em sua prática 

como professor(a)?

1 3. A logística das formações oferecidas pelo meu município (horários, 

locais, carga horária, transporte, etc) está alinhada com as minhas 

necessidades

23%

56%

16%

1%

3%

Sim, e sempre é aplicável

Sim, e na maioria das vezes é aplicável

Sim, e raramente é aplicável

Sim, e nunca é aplicável

Não costumo participar

18%

58%

21%

4%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

1 5. Minha escola elabora planos de recuperação de aprendizagem a partir 

dos diagnósticos educacionais

1 4. Minha rede oferece avaliações diagnósticas estruturadas para 

identificar as principais lacunas de aprendizagem que os estudantes 

apresentam

36%

44%

16%

4%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

25%

48%

22%

5%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

1 6. Minha escola implementa planos de recuperação de aprendizagem 

individualizados de acordo com a necessidade de cada estudante

28%

43%

22%

7%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

EIXO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

1 1 . Os temas promovidos na formação continuada estão alinhados com os 

desafios que enfrento no meu dia-a-dia de professor(a)

1 0. A formação de professores(as) do meu município tem uma sequência 

estruturada que conecta as diferentes formações

18%

52%

25%

5%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

18%

57%

21%

3%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

10.	A	formação	de	professores(as)	do	meu	município	tem	

uma	sequência	estruturada	que	conecta	as	diferentes	

formações

14.	Minha	rede	oferece	avaliações	diagnósticas	estruturadas	

para	identificar	as	principais	lacunas	de	aprendizagem	que	

os	estudantes	apresentam

12.	Você	costuma	participar	das	formações	continuadas	

do	seu	município?	Com	que	frequência	o	conteúdo	dessas	

formações	é	aplicável	em	sua	prática	como	professor(a)?

11.	Os	temas	promovidos	na	formação	continuada	estão	

alinhados	com	os	desafios	que	enfrento	no	meu	dia-a-dia	de	

professor(a)

15.	Minha	escola	elabora	planos	de	recuperação	de	aprendizagem	

a	partir	dos	diagnósticos	educacionais

13.	A	logística	das	formações	oferecidas	pelo	meu	município	

(horários,	locais,	carga	horária,	transporte,	etc)	está	alinhada	

com	as	minhas	necessidades

16.	Minha	escola	implementa	planos	de	recuperação	de	

aprendizagem	individualizados	de	acordo	com	a	necessidade	

de	cada	estudante
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EIXO: ADEQUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO CURRÍCULOEIXO: SAÚDE MENTAL E CLIMA ESCOLAR

1 7. Me sinto emocionalmente equilibrado(a) para exercer as minhas 

atividades como professor(a)

1 8. Sinto que o clima de trabalho da minha escola é colaborativo

50%

45%

4%

1%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

43%

49%

6%

1%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

1 9. Vejo os responsáveis familiares participarem ativamente da educação 

de seus filhos

20. Percebo que os meus estudantes estão emocionalmente equilibrados

4%

45%

50%

2%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

6%

69%

24%

1%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

21 . Seu município conta com um novo currículo alinhado à Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC)?

22. Consigo adequar minhas aulas para que estejam alinhadas com o 

novo currículo alinhado à Base Nacional Curricular Comum (BNCC)

50%

47%

3%

0%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

91%

3%

2%

4%

Sim, e eu o
utilizo

Sim, mas não o
utilizo

Não

Não Sei

23. Percebo resistência por parte dos meus colegas na implementação do 

novo currículo alinhado à Base Nacional Curricular Comum (BNCC)

24. O seu município oferece formações para professores sobre o novo 

currículo alinhado à Base Nacional Curricular Comum (BNCC)? Com que 

frequência o conteúdo dessas formações é aplicável em sua prática como 

professor(a)?

27%

53%

9%

1%

9%

Sim, e sempre é aplicável

Sim, e na maioria das vezes é aplicável

Sim, e raramente é aplicável

Sim, e nunca é aplicável

Não oferta

4%

21%

49%

25%

Sempre

Na maioria das vezes

Raramente

Nunca

17.	Me	sinto	emocionalmente	equilibrado(a)	para	exercer	as	

minhas	atividades	como	professor(a)

21.	Seu	município	conta	com	um	novo	currículo	alinhado	à	

Base	Nacional	Curricular	Comum	(BNCC)?

23.	Percebo	resistência	por	parte	dos	meus	colegas	na	

implementação	do	novo	currículo	alinhado	à	Base	Nacional	

Curricular	Comum	(BNCC)

19.	Vejo	os	responsáveis	familiares	participarem	ativamente	

da	educação	de	seus	filhos

18.	Sinto	que	o	clima	de	trabalho	da	minha	escola	é	

colaborativo

22.	Consigo	adequar	minhas	aulas	para	que	estejam	alinhadas	

com	o	novo	currículo	alinhado	à	Base	Nacional	Curricular	Comum	

(BNCC)

24.	O	seu	município	oferece	formações	para	professores	sobre	

o	novo	currículo	alinhado	à	Base	Nacional	Curricular	Comum	

(BNCC)?	Com	que	frequência	o	conteúdo	dessas	formações	é	

aplicável	em	sua	prática	como	professor(a)?

20.	Percebo	que	os	meus	estudantes	estão	emocionalmente	

equilibrados
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Fonte: Resultados da pesquisa.

O exemplo mostra a resposta de um professor para a pergun-

ta analisada. A resposta é composta por várias prioridades, 

portanto, para cada prioridade é assinalado um código. Por 

exemplo, na frase: “Universalizar o acesso à informação e à 

internet, com vistas ao ensino remoto e/ou híbrido” foi dado o 

código “qualidade_ensino_remoto”. A frase “Diagnose e plano 

de reforço escolar, afim de dirimir as desigualdades acirradas 

Anexo III – Metodologia – análise de 
discurso e rede de coocorrência de 
opiniões

Para uma avaliação mais contextual das respostas foi 

utilizada a abordagem de análise de discurso das opiniões e 

posterior construção de uma rede de coocorrência de opiniões. 

Para esclarecer melhor a estratégia, apresentado no exemplo 

a seguir:

Exemplo de codificação de 

opinião.



Nossa voz é a mudança da educação. 38

RELATÓRIO NACIONAL 
Vozes DocentesANEXO III     - METODOLOGIA

SUMÁRIO

pela pandemia” foi codificada como “teste_diagnostico” e “re-

forço_escolar”. Esse processo foi realizado de forma sistemá-

tica para uma amostra aleatória de 400 respondentes4, uma 

vez que realizar esse procedimento para toda a amostra seria 

inviável (quase 9 mil respostas). Com isso, foram definidos 

quatorze códigos distintos que representam o conjunto de 

opiniões dos professores em relação às prioridades educacio-

nais para 2021. Os códigos e suas respectivas descrições são 

apresentados na tabela a seguir:

4. A amostra foi definida de forma a ser representativa, com um grau de confiança de 95% e 

margem de erro de 10%.

Códigos Descrição

Reforço escolar
Opiniões que reforçam a importância do reforço 

escolar no contexto de 2021.

Qualidade do 

ensino remoto

Opiniões relacionadas à possíveis melhorias 

para o aprofundamento do ensino remoto, como 

por exemplo, disponibilidade de internet para 

alunos ou o reconhecimento de que o momento 

necessita de uma educação à distância.

Organização 

curricular

Opiniões relacionadas à mudanças estruturais 

na forma como o currículo de organiza, em 

especial para atender o contexto da pandemia.

Bem estar 

emocional

Opiniões relacionadas à necessidade de se focar 

em questões de saúde mental e emocional, 

tanto para professores, quanto para alunos e 

familiares.

Teste diagnóstico

Opiniões que ressaltam a necessidade de uma 

avaliação diagnóstica para uma adequada 

conclusão a cerca das reais necessidades e 

deficiências dos alunos.

Formação 

continuada

Opiniões relacionadas à necessidade de 

investimento em formação continuada ou toda 

e qualquer formação, em especial no que diz 

respeito à condução da atividade professoral no 

contexto de pandemia.

Códigos de opiniões dos 

professores em relação às 

prioridades para 2021.
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Participação da 

família

Opiniões que frisam a necessidade de um maior 

envolvimento familiar no contexto educacional 

dos filhos.

Ensino presencial
Opiniões que reforçam a necessidade de retorno 

às aulas presenciais.

Melhorias 

estruturais

Opiniões que reforçam a necessidade de uma 

reestruturação das escolas que se encontram 

com estruturas físicas (e de material) defasadas.

Acompanhamento 

pedagógico

Opiniões relacionadas à um maior enfoque 

individual das necessidades dos alunos, com 

acompanhamento pedagógico direcionado 

aos diferentes contextos dos alunos, escolas e 

comunidades.

Priorização da 

saúde

Opiniões que frisam que a principal prioridade 

para 2021 é a garantia da saúde de todos.

Condições de 

trabalho

Opiniões relacionadas à condição de 

trabalho geral do professor, seja por maior 

reconhecimento, plano de carreira, remuneração, 

etc.

Apoio à alunos 

carentes

Opiniões que frisam a necessidade de 

intervenções de política pública para os alunos 

mais vulneráveis economicamente.

Vacinação de 

professores

Opiniões que deixam claro a necessidade de 

uma política de vacinação do professorado para 

o retorno às aulas presenciais.

Fonte: Resultados da pesquisa.

Os principais códigos (que representam o conjunto de 

opiniões dos professoressão apresentados no Gráfico 1 a 

seguir. Duas medidas de importância são apresentadas, a 

frequência, que se refere a quantidade de vezes que um código 

se repetiu, e a centralidade, que representa a quantidade de 

vezes que um determinado código apareceu em conjunto 

com outros códigos (como no exemplo citado anteriormente, 

“qualidade_ensino_remoto” apareceu em conjunto com 

“teste_diagnostico” e “reforço_escolar”).

Principais prioridades para 2021

As principais prioridades 

educacionais para 2021
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Percebe-se que as principais opiniões dos professores 

em relação às prioridades para 2021 são: reforço escolar, 

qualidade do ensino remoto, organização curricular, formação 

continuada, avaliação diagnóstica e  bem-estar emocional. 

Algumas outras inferências podem ser feitas como por 

exemplo o código bem-estar emocional, que possui maior 

centralidade do que frequência. Isso quer dizer que essa 

opinião aparece na maioria das vezes acompanhada de outras 

prioridades. Ou seja, priorizar a saúde mental de professores, 

alunos e famílias pode ser considerada como uma estratégia 

complementar à outras prioridades. O mesmo se aplica para 

formação continuada e melhorias estruturais. 

Se organizarmos esses resultados em formato de rede 

de coocorrência de opiniões, alguns outros padrões 

interessantes podem ser observados. O diagrama de 

conexões das prioridades educacionais apresenta as 

opiniões dos professores organizada em formato de rede de 

coocorrência. Cada círculo refere-se à um código, o tamanho 

de cada círculo indica a medida de frequência, enquanto que a 

posição de cada círculo indica o grau de centralidade (quanto 

mais ao centro da rede, maior o n° de conexões que um 

código faz com os demais). A largura das conexões entre os 

códigos representa a quantidade de vezes que duas opiniões 

apareceram em conjunto.

Diagrama de conexões das 

prioridades educacionais
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uma iniciativa parceiro técnico
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