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RESUMO

      O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como temas a formação docente,

relatos  de  práticas  por  meio  de  narrações  multimodais  e  a  valorização  da  profissão  de

professor  observados  nas  discussões  realizadas  no  Ciclo  de  Seminários  virtuais  luso-

brasileiro ARTICULA-TE - Dos Relatos de Práticas Profissionais à articulação da pesquisa

com as práticas. A Rede Articul@ções (nacional e internacional) é constituída pelo poder

público de instituições, entidades, movimentos sociais e sociedade civil que se ligam em rede

na  extensão,  ensino,  gestão  e  pesquisa  através  de  projetos  e  ações  idealizados  pelo

Articul@ções ou por parceiros. O ARTICULA-TE  compreende uma iniciativa de trabalho

envolvendo extensão, ensino, gestão e pesquisa, tendo reunido professores do ensino básico

do Brasil  e  dos  ensinos  básico e secundário/médio  de Portugal,  membros da comunidade

universitária  (docentes,  discentes  e técnicos  administrativos)  de diferentes  universidades  e

autoridades  dos  poderes  públicos.  O  tipo  de  pesquisa  empírica  realizada  foi  pesquisa

descritiva de natureza qualitativa. O contexto de realização do estudo foi o ciclo de seminário

luso-brasileiro  denominado  ARTICULA-TE.  A  fonte  de  dados  é  o  canal  do  Youtube do

Articul@ções e os dados foram dois vídeos do Articula-te. O objetivo geral foi analisar o

papel de um curso colaborativo ARTICULA-TE centrado nas práticas profissionais para a

valorização  da  carreira  e  profissionalização  docente.  Os  objetivos  específicos  foram:  (i)

descrever  a  importância  atribuída  pelos  docentes  ao  papel  das  redes  colaborativas  na

valorização da profissão docente; (ii) identificar a importância dos relatos de práticas para a

formação continuada do docente; (iii) mapear as necessidades reivindicadas pelos docentes

relativas  ao  desenvolvimento  profissional.  Os  resultados  foram:  (i)  os  relatos  de  práticas

evidenciaram-se como uma importante estratégia de formação continuada ao evidenciar as

dificuldades  encontradas  na  execução  de  atividades  e  práticas  pedagógicas,  (ii)  as  redes

colaborativas de docentes valorizam o professor por evidenciar a crucial importância da troca

entre os pares do chão da escola (evolução da matriz individual para a coletiva) e a pesquisa

sobre a prática realizada pelos próprios professores e em parceria com as universidades e (iii)

foram identificados várias semelhanças (positivas e negativas) na profissão docente do Brasil

e Portugal e em diferentes redes de ensino que podem ser abordadas para a valorização da

carreira docente como, por exemplo, maior tempo para pesquisa, formação e troca entre os

pares como foi o ARTICULA-TE.

Palavras-chave: relatos de práticas, valorização docente, articulação pesquisa-práticas 



ABSTRACT

      This course conclusion work (TCC) has reports such as teacher training, practices through

multimodal narratives and the appreciation of the teaching profession observed in the Cycle of

Luso-Brazilian  Seminars  ARTICULA-TE  -  Dos  Relatos  de  Práticas  Profissionais  à

articulação  da  pesquisa  com  as  práticas.  The  Articul@ções  Network  (national  and

international) is made up of the public authorities of institutions, entities, social movements

and civil education and is connected in a network in the extension, management and through

projects  and  idealized  by  Articul@ções  or  by  partners.  ARTICULA-TE  comprises  an

initiative  of extension  work,  basic  education,  management  and university  research  having

brought  together  basic  education  in  Brazil  and  teachers,  members  of  the  secondary/high

school community (teachers,  students and administrative technicians)  different universities

and  authorities  of  public  authorities.  The  type  of  empirical  research  carried  out  was

descriptive research of a qualitative nature. The context in which the study was carried out

was the Portuguese-Brazilian seminar cycle called ARTICULA-TE. The data source is the

Youtube channel of Articul@ções and the data were two videos from ARTICULA-TE. The

general objective was to analyze the role of an ARTICULA-TE collaborative course focused

on  professional  practices  for  career  enhancement  and  teaching  professionalization.  The

specific  objectives  were:  (i)  to  describe  the  importance  given  by  teachers  to  the  role  of

collaborative  networks  in  valuing  the  teaching  profession;  (ii)  identify  the  importance  of

reports of practices for the continuing education of teachers; (iii) mapping the needs claimed

by teachers regarding professional development. The results were: (i) the reports of practices

proved to be an important strategy of continuing education by highlighting the difficulties

encountered  in  the  execution  of  activities  and  pedagogical  practices,  (ii)  collaborative

networks  of  teachers  value  the  teacher  for  highlighting  the  crucial  importance  from  the

exchange between peers  on the school  floor  (evolution  from the  individual  matrix  to  the

collective one) and the research on the practice carried out by the teachers themselves and in

partnership with the universities and (iii) several similarities (positive and negative) in the

teaching profession from Brazil and Portugal and in different teaching networks that can be

approached to enhance the teaching career,  such as, for example,  more time for research,

training and exchange between peers, as was the case with ARTICULA-TE.

Keywords: practice reports, teacher appreciation, research-practice articulation
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como tema a formação docente,

relatos de práticas e a valorização da profissão de professor observados na Rede Articul@ções

a partir de discussões realizadas no Ciclo de Seminários virtuais luso-brasileiro ARTICULA-

TE -  Dos Relatos de Práticas Profissionais à articulação da pesquisa com as práticas.  O

ARTICULA-TE foi um curso colaborativo ligado a extensão da Universidade Federal de São

Paulo  (UNIFESP)  e  que  reuniu  nos  encontros  virtuais  do  ciclo  de  seminários  docentes,

discentes  e  técnicos  de  diversas  universidades  e  de  diversas  redes  de  ensino,  sendo  uma

iniciativa que teve participação de docentes do Brasil e de Portugal.

 Atualmente  a  Rede  Articul@ções1 (nacional  e  internacional)  é  constituída  por

instituições públicas e privadas, movimentos sociais e sociedade civil que se interligam à rede

na extensão, ensino, gestão e pesquisa através de projetos e ações idealizados pelos parceiros.

A rede é uma evolução do antigo Programa de extensão Articul@ções idealizado pela Profa.

Eliane (uma das orientadoras deste trabalho) e que nasceu na UNIFESP-Diadema. Alguns dos

projetos iniciais do programa seguem atualmente independentes e com coordenação própria.

Além disso, vários outros projetos da UNIFESP e de outras universidades na pesquisa e na

extensão se vincularam à rede.

Assim, atualmente a Rede Articul@ções constitui-se uma comunidade de aprendizagem

com  aproximadamente  220  membros  ativos,  dos  quais  60%  são  externos  à  Universidade

Federal de São Paulo (UNIFESP). A participação dos membros, instituições e entidades pode

ocorrer de várias formas: (i) realização de atividades conjuntas como projetos de pesquisa e

extensão, palestras, cursos, pós-graduação e eventos e outros, (ii) divulgação da sua própria

iniciativa na rede de forma que todos possam se conhecer e identificar lacunas/demandas que

precisam  ser  preenchidas/supridas  por  futuras  iniciativas,  (iii)  divulgação  das  ações  dos

parceiros evidenciando reconhecimento e valorização e obviamente (iv) participação nas ações,

por vezes, com benefícios aos membros da rede (descontos, cotas, etc.).

Estes membros seguem os seguintes princípios:

1. Não hierarquia entre os membros e gestão democrática,  colaborativa e
participativa  - conhecimentos e práticas não devem ser hierarquizados.  Atividades
serão decididas por todos os articuladores representados no conselho articulador;

1 A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da
pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação  do conhecimento,  em articulação permanente  com o ensino e a pesquisa.  (
Portaria Ministério da Educação nº 1.350)
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2. Contrapartidas  e  transparência  dos  interesses  –  compromisso  dos
indivíduos e coletivos na explicitação dos motivos da sua participação na rede;
3. Compromisso  na  divulgação  das  atividades  (apartidárias  e  laicas)  dos
parceiros - promoção das instituições/entidades;
4. Negociação  frequente  de  objetivos  e  interesses  comuns  –  priorizando  a
sustentabilidade da rede;
5. Respeito à diversidade do perfil  dos membros  - práticas,  conhecimentos,
exigências  de  carreiras  e  profissões  (disponibilidade  de  horários,  cobrança  por
publicação, linguagem, membros pertencentes à rede pública ou privada; etc.); 
6. Divulgação  e  impacto  das  pesquisas  nos  locais  de  coleta  de  dados  –
compromisso ético com o participante e/ou instituição envolvida na pesquisa;
7. Abertura para novas aprendizagens através do trabalho colaborativo  -
partilha  de  saberes,  conhecimentos,  práticas,  dificuldades,  dúvidas,  inquietações  e
conquistas. (REDE ARTICULAÇÕES, 2020)

O ARTICULA-TE, do qual eu participei como ouvinte, ocorreu em 2020 e  surgiu do

desejo de se realizar um curso colaborativo que fortalecesse a construção de conhecimentos

articulados  e  de  forma  colaborativa  a  partir  da extensão,  ensino,  gestão  e  pesquisa.  Os

palestrantes incentivaram os professores a elaborarem relatos de práticas e discutiram os seus

impactos no desenvolvimento profissional. Em vários momentos os participantes referiram a

importância  destes  espaços  formativos  a  partir  das  práticas  e  com  os  professores  para  a

valorização da carreira, justificando o presente estudo. 

São  fontes  de  dados  desse  estudo  2  vídeos  do  Ciclo  Articula-te,  conforme  será

detalhado  no  capítulo  da  metodologia.  O  ciclo  de  seminários  apresenta  reflexões  sobre  a

carreira e prática docente dando voz a docentes de diferentes áreas e níveis do ensino básico.

Durante os encontros a maioria do público presente nos debates era de docentes, estudantes e

técnicos brasileiros, porém, ao analisar os apresentadores de relatos esses números se igualam,

pois, tanto docentes brasileiros quanto portugueses apresentaram relatos de práticas, sendo que

apenas os portugueses apresentaram os relatos em formato de narrações multimodais. Sobre as

narrações multimodais e seu formato relacionado a tarefa foi apresentada uma dificuldade na

elaboração de narrações multimodais de experiências na educação infantil, pois na educação

infantil não há tarefas e sim experiências de aprendizagem. 

Os  seminários  trazem  exemplos  práticos  e  reivindicações  sobre  a  melhoria  nas

condições da carreira docente, discussão sobre formação continuada, bem como  incentiva e

auxilia a elaboração de relatos de práticas por meio de registros escritos e em outras formas de

mídia, por exemplo, fotos e vídeos (narrações multimodais).
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1.1 Objetivo e Finalidades

Objetivos gerais:

- Analisar  o  papel  de  um  curso  colaborativo  ARTICULA-TE  centrado  nas

práticas  profissionais  para  a  valorização  da  carreira  e  profissionalização

docente.

Objetivos específicos:

- Descrever  a  importância  atribuída  pelos  docentes  ao  papel  das  redes

colaborativas na valorização da profissão docente;

- Identificar a importância dos relatos de práticas para a formação continuada do

docente;

- Mapear  as  necessidades  reivindicadas  pelos  docentes  relativas  ao

desenvolvimento profissional;

A narração multimodal é um dos instrumentos de relato de práticas, mas não o único.

Este instrumento – protocolo é uma ferramenta que permite a comparabilidade dos relatos de

práticas e a sua disponibilização numa base de dados pública e que dispensa a submissão nos

Comitê de ética de pesquisa, compreendendo isso, as finalidades do TCC são: (i) promover a

valorização da profissão docente. (ii) disseminar as boas práticas identificadas nos relatos de

práticas. (iii) oportunizar o fomento à realização de relatos de práticas através de narração

multimodal (NM).

1.2 Entendendo melhor o ARTICULA-TE

O ARTICULA-TE  aconteceu por meio de ciclo de seminários luso-brasileiro, onde a

educação teve papel de destaque e temáticas foram discutidas, conseguindo virtualmente reunir

diversas pessoas em diversas localidades  do Brasil  e  Portugal,  a  iniciativa foi um  ciclo de

seminários  ligado a extensão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sendo uma

iniciativa que teve participação de docentes do Brasil e de Portugal. 

O  ARTICULA-TE  compreendeu  uma  iniciativa  de  trabalho  envolvendo  extensão,

ensino, gestão e pesquisa, tendo reunido professores do ensino básico do Brasil e dos ensinos

básico  e  secundário/médio  de  Portugal,  membros  da  comunidade  universitária  (docentes,

discentes  e  técnicos  administrativos)  de diferentes  universidades  e  autoridades  dos  poderes

públicos.

As propostas iniciais para a idealização do ciclo de seminários foram:
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 Identificar as principais dúvidas dos professores no processo de elaboração dos relatos

de práticas de ensino (registros, modelos das revistas/congressos, foco nas tarefas, etc);

 Identificar  as  representações  sociais  dos professores,  pesquisadores  e  formadores  de

professores sobre a importância dos relatos de práticas;

 Analisar a influência da rede Articul@ções nas representações sociais dos professores

sobre  a  articulação  da  pesquisa  com  as  práticas  e  aproximação  da  universidade  e

escolas. 

Foi  registrado  no  Sistema  de  extensão  da  UNIFESP  como  Ciclo  de  Seminários

virtuais  luso-brasileiro  ARTICULA-TE  -  Dos  Relatos  de  Práticas  Profissionais  à

articulação da pesquisa com as práticas e aconteceu de forma remota durante o ápice da

pandemia de COVID-19, doença essa que teve seus primeiros casos notificados em 31 de

dezembro de 2019 e com grande velocidade se espalhou pelo mundo, apenas no Brasil,  a

doença atingiu mais de 678 mil vítimas fatais, de acordo com dados do Ministério da Saúde2.

O ciclo de seminários virtuais aconteceu em meio a uma realidade de isolamento social entre

outras  medidas  sanitárias.  Com  a  realidade  de  isolamento  social,  as  atividades  remotas

tornaram-se as únicas alternativas para inúmeros setores da sociedade, com a educação não

foi diferente. O ensino remoto apareceu e mudou a maneira de ir à escola. Ouvir, entender e

analisar  os  relatos  obtidos  com  os  docentes  da  educação  básica  é  sempre  de  extrema

importância para poder observar mais de perto os processos educacionais que acontecem na

atualidade  e  como  professor  em  formação  levantar  reflexões  e  questionamentos  sobre

diferentes temas relacionados ao dia a dia da profissão. 

Durante esse período que estamos vivendo de isolamento social ficou ainda mais
aparente as desigualdades sociais, onde muitos estudantes não têm acesso à internet
ou  a  equipamentos,  muitos  outros  têm acesso,  mas não  têm o hábito  de  ver  as
tecnologias como instrumento de estudo. Essa estrutura precária de uma parcela da
população  limita  a  ação  mediadora  docente  que  encontrou  nas  tecnologias  uma
forma de fazer-se presente mesmo longe. (DUARTE; MEDEIROS, 2020, n.p)

2 https://covid.saude.gov.br/
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Figura 1 - Material de divulgação de um dos encontros do Ciclo de seminários virtuais

                                                          

    O curso foi organizado por Eliane de Souza Cruz, docente da Universidade Federal de São

Paulo  (UNIFESP)  -  Campus  Diadema  e  idealizadora  da  Rede  Articul@ções  e  por  Elisa

Saraiva (figura 1), professora de Física e Química nos ensinos básico e secundário/médio em

Portugal, ambas orientadoras deste estudo. O ARTICULA-TE contou com a participação de

palestrantes,  mediadores e pesquisadores convidados tratou em seus encontros da seguinte

ementa:

● Importância  dos  relatos  de  práticas  e  narrações  multimodais  para  o  desenvolvimento

profissional, pesquisa e formação de professores;

● Educação infantil - relatos de práticas de professores brasileiro e português;

● Ensino fundamental 1 e 2 (1º e 2º ciclo do ensino básico em Portugal) - relatos de práticas

de professores brasileiros e portugueses;

● Roda de conversa e/ou reuniões para dúvidas, ideias e sugestões;

● Ensino  médio  (ensino  secundário  em  Portugal)  -  relatos  de  práticas  de  professores

brasileiros e portugueses;

● Metodologia  para  escrita  de  artigo  no  formato  de  relatos  de  práticas  e  processos  de

submissão, feedback e validação dos relatos até a publicação em revistas ou congressos.

      O  ciclo  de  seminário  ARTICULA-TE,  associado  ao  grupo  de  pesquisa  português

intitulado Narrações Multimodais e desenvolvimento profissional, liderado pelo Professor
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J.  Bernardino  Lopes  do  Laboratório  de  Didática  de  Ciências  e  Tecnologia  do  Centro  de

Investigação  em  Didática  e  Tecnologia  na  Formação  de  Formadores, CIDTFF  3   terá

continuidade a pesquisa num curso sobre Narrações Multimodais a ser lançado em breve.

       Propor, explicar,  exemplificar  e discutir  os temas supracitados,  bem como, receber

diversos  relatos  e  dificuldades  da  profissão  docente  foi  extremamente  enriquecedor  para

compreender a carreira e temáticas correlatas ao relato de práticas e as narrações multimodais,

por  exemplo,  sua construção,  importância  para o desenvolvimento  profissional,  a  carreira

docente e as possibilidades ou não de valorização do magistério que existem em diferentes

sistemas/redes de ensino nos países Brasil e Portugal.

Os  objetivos  de  aprendizagem  do  ARTICULA-TE  foram:  (i)  conhecer  formas

científicas  (instrumentos  e  modelos)  de  elaborar  relatos  de  práticas  profissionais  que  são

aceitos em congressos/revistas, e (ii) elaborar relatos de práticas profissionais. Os objetivos de

ensino foram: (i) potenciar o desenvolvimento profissional individual e coletivo dos pares na

sua escola/instituição/entidade e (ii) articular a pesquisa com as práticas no geral.

Todo o ciclo de seminário foi transmitido ao vivo no canal público e do  Youtube da

Rede Articul@ções: https://www.youtube.com/c/RedeArticula%C3%A7%C3%B5es

Figura 2 – QR Code Canal Rede Articul@ções

1.3 Ética da pesquisa em ambientes virtuais - Riscos e benefícios

No que se refere a  ética  no processo de pesquisa,  todos os  participantes  da Rede

Articul@ções sabem do caráter colaborativo da extensão e eventual uso de cursos, seminários

e  atividades  extensionistas  na  indissociabilidade  da  extensão-ensino-gestão-pesquisa.  É

3 https://www.ua.pt/pt/cidtff/Labdct/page/24022
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possível ver evidências dos pedidos de autorização da gravação e utilização para pesquisa

efetuada pela orientadora Eliane, por exemplo, no vídeo da roda de conversa de 22/08/2020 –

nos minutos 0 e 7.

Os vídeos são anteriores ao projeto de TCC, sendo organizados de forma independente,

fazendo parte do presente projeto como fonte de dados a partir de reflexões e falas comuns

caracterizadas como "voz do grupo" no que tange a necessidades, prática e carreira docente. No

projeto  de  TCC juntam-se  essas  análises  ao  conjunto  bibliográfico,  sendo  as  informações

anonimizadas.  Não serão citados nomes que comentaram sobre prática e carreira  docente e

relatos de práticas.

Inicialmente consideramos o método de coleta de dados como estudo documental de

dados públicos  e  de acesso irrestrito  e,  portanto,  solicitamos a  dispensa da submissão no

Comitê de ética de pesquisa (CEP) da UNIFESP. 

Estamos sob as normas da  Resolução 510/2016  4   aplicáveis a pesquisas em Ciências

Humanas  e  Sociais  cujos  procedimentos  metodológicos  envolvam  a  utilização  de  dados

diretamente obtidos com os participantes ou de informações  identificáveis  ou que possam

acarretar  riscos  maiores  do  que  os  existentes  na  vida  cotidiana.  Esta  resolução  não  é

complementar à  Resolução 466/2012  5   que aprova as normas regulamentadoras de pesquisas

envolvendo seres humanos e que por vezes causa confusão de entendimento na comunidade

acadêmica pertencente aos CEPs.

Para considerar o estudo documental e a dispensa do Registro de Consentimento Livre

e Esclarecido (RCLE), utilizamos o documento de orientação da ética em ambientes virtuais

elaborado pela ENSP/FIOCRUZ6 sintetizado na figura 3:

Pesquisas  em  páginas  públicas  na  Internet  que  não  requerem  inscrição  ou
autorização do administrador para se ter acesso ao conteúdo dispensam avaliação
ética e o registro de consentimento. São exemplos aquelas pesquisas realizadas em
websites, blogs, Youtube etc. (ENSP/FIOCRUZ, 2020, pg. 13)

4Reso510.pdf (saude.gov.br)   

5Ministério da Saúde (saude.gov.br)   

6 https://cep.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/orientacoes_eticapesquisaambientevirtual.pdf     
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Figura 3 - Pesquisas em Ambientes Virtuais

Alteramos para observação das narrativas de dados secundários do canal público e de

acesso irrestrito  do  Youtube Articul@ções e  pedimos a dispensa do RCLE no processo de

submissão do CEP-UNIFESP, conforme orientação obtida na palestra sobre a ética de pesquisa

em ambientes virtuais ministrada pela Profa. Dra. Angela Fernandes Esher Moritz (Fiocruz e

CONEP), organizada pelo Grupo de trabalho Pró-CEP de Ciências Humanas e Sociais e com a

participação de representante do CEP da UNIFESP. Porém, o colegiado do CEP da UNIFESP

não considerou esta pesquisa como documental e nem nos foi facultada a dispensa do RCLE.

Assim, foi feito todo o processo de submissão nos moldes de pesquisas que envolvem seres

humanos em novembro/2021, sendo a pesquisa aprovada pelo CEP-UNIFESP apenas em 17 de

maio  de  2022  sob  o  número  CAAE:  55411922.8.0000.5505.  Link  RCLE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdykRHWWZOy1RxB9ceOFghkDBZtpAPu4w5d

AP46r7cIIICzhg/viewform

Foi explicado ao colegiado do CEP que os riscos eram mínimos porque as intervenções

já  aconteceram  e  foram  sempre  no  sentido  de  valorização  dos  relatos  de  práticas  dos

professores e dos próprios professores. Além disso, ninguém se opôs a posteriori com a ampla

divulgação  do  curso  no  canal  do  Youtube.  Muitos  participantes  e  palestrantes  do  curso

compartilharam os vídeos nas suas próprias redes sociais porque o Articul@ções foi pioneiro

nas atividades extensionistas remotas no período de isolamento social.

Como tivemos que fazer o registro no CEP, elencamos os seguintes riscos, ainda que

mínimos: cansaço durante a participação nos debates, possibilidade de constrangimentos em
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expor falas críticas ao sistema de ensino gerido pelo estado (lembrando que estamos num

estado  democrático  e  sem  censura),  falha  na  internet  que  pode  ter  impossibilitado  a

compreensão de alguma pergunta, dificuldades de compreensão em frases ou alguma palavra

dita por participantes portugueses ou possível desconforto no momento de interação com os

participantes pelo fato de ser gravado. 

Destaca-se  que  qualquer  fala  foi  anonimizada  no  projeto  escrito,  entretanto,  os

participantes  estavam  cientes  de  que  o  vídeo  iria  ser  publicizado,  conforme  referido

anteriormente. De referir que até agora ninguém pediu para que sua fala fosse apagada e os

participantes  compartilharam  os  vídeos  nas  suas  redes  sociais  devido  à  valorização  dos

professores das escolas pela Rede Articul@ções na UNIFESP.

Os benefícios deste estudo de iniciação científica no âmbito de um TCC são muito

maiores do que os eventuais riscos mínimos. Este estudo está contribuindo diretamente com a

formulação de cursos a serem lançados pela equipe luso-brasileira e aos parceiros da Rede

Articul@ções  (sindicatos  e  professores/gestores  das  escolas)  e  indiretamente  a  todos  os

interessados na valorização da carreira docente.

1.4 Pergunta de partida  

         Em que medida a formação continuada a partir dos relatos de práticas com troca de

experiências  entre  professores  contribuiu  para  o  desenvolvimento  profissional  e

valorização na carreira em diferentes realidades sociais e diferentes sistemas de ensino? 

Considera-se que a partilha dos relatos de práticas em articulação com a pesquisa e

com a  descrição  detalhada  do contexto  escolar  evidenciam a importância  da prática  e  da

atuação do professor, que não é restrita à prática letiva no contexto da sala de aula, mas tem

interlocução com toda a escola, com os pares, demais turmas, pais e comunidade escolar. 

O Trabalho Docente, não pode mais ser definido apenas como atividade em sala de
aula, ele agora compreende a gestão da escola,  no que se refere à dedicação dos
professores  ao  planejamento,  à  elaboração  de  projetos,  à  discussão  coletiva  do
currículo e da avaliação. A flexibilidade, a descentralização, o respeito à diferença e
o  reconhecimento  da  alteridade,  elementos  da  retórica  pós-modernista  e  tão
presentes na nova regulação educativa que toma a escola como locus do sistema e
lugar por excelência da articulação entre o global e o local, exigem do trabalhador
docente  a  capacidade  de  mobilizar-se  nessas  distintas  dimensões.  (OLIVEIRA,
2004, p.1132). 
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1.5 Nomenclatura educacional em Portugal e no Brasil

 Atendendo  a  necessidade  de  compreensão  sobre  as  diferenças  de  nomenclatura,

apresentamos esta síntese - Tabela 1.

 Tabela 1 – Diferenças na nomenclatura e estrutura educacional entre Brasil e Portugal

Portugal Brasil

Escolarização inicia-se aos 6 anos de idade.
Educação Básica dos 6 até 14 anos

Escolarização  inicia-se  0 ano de  idade.  É
dever  do  estado  até  os  4  anos  sem  ser
obrigatória.
A  Educação  Básica  no  Brasil  é  definida
pelas  etapas  de  educação  infantil,  ensino
fundamental e ensino médio.

Ensino secundário (15 aos 17 anos) Ensino médio (15 aos 17 anos)

Educação  pré-escolar  facultativa  3  a  6
anos.
Creche não é reconhecida como etapa de
escolarização  no  contexto  português  e
funciona  em  instituições  particulares
próprias

Educação  pré-escolar  obrigatória  a  partir
dos 4 anos na Lei n. 12.796 (2013)

Formação inicial de professores – Bachelor
(1º  ciclo)  Master  (2º  ciclo -  habilitador  à
docência)

Formação  inicial  de  professores  -
Licenciatura

                                                          Fonte: Autoria própria

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei nº 9394/96, organiza os níveis de

ensino no Brasil da seguinte maneira (figura 4):
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Figura 4 – Níveis de ensino no Brasil de acordo com a LDB
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

       Um vasto conjunto de referências bibliográficas permitem analisar as relações que são

construídas com relatos de práticas e o uso de narrações multimodais, que têm efeito imediato

no processo  de  formação  continuada  com reflexos  na  prática  docente  em sala  de  aula  e

valorização da carreira. 

É vista a relevância das contribuições trazidas pelos relatos de práticas e o registro das

práticas por diferentes mídias, assim também, contribuindo à práxis, formação e diálogo entre

prática e pesquisa em várias temáticas, conforme citação abaixo: 

Ao apresentar suas práticas, o educador passa a um nível superior de compreensão,
ou seja,  refletir  e falar  sobre determinada prática pode funcionar como ponto de
referência para o professor sobre o que é aprender e como ensinar. (ALMEIDA;
GONÇALVES; PERRIER, 2017, p.268)

Como afirma Nóvoa (2017), o espaço universitário é decisivo e insubstituível, mas

tem  de  se  completar  com o  trabalho  no  seio  de  comunidades  profissionais  docentes.  A

profissão  docente  está  a  evoluir,  rapidamente,  de  uma matriz  individual  para  uma matriz

coletiva.

A  formação  de  professores  deve  criar  as  condições  para  uma  renovação,
recomposição, do trabalho pedagógico, nos planos individual e coletivo. Para isso, é
necessário que os professores realizem estudos de análise das realidades escolares e
do  trabalho  docente.  O  que  me  interessa  não  são  os  estudos  feitos  “fora”  da
profissão, mas a maneira como a própria profissão incorpora,  na sua rotina, uma
dinâmica de pesquisa. O que me interessa é o sentido de uma reflexão profissional
própria, feita da análise sistemática do trabalho, realizada em colaboração com os
colegas da escola.  (NÓVOA, 2017, p.1128)

Sobre o processo de abandono da profissão, culminando no abandono definitivo:

O abandono, entendido aqui não apenas como a simples renúncia ou desistência de
algo, mas como o desfecho de um processo para o qual concorrem insatisfações,
fadigas, descuidos e desprezos com o objeto abandonado, significa o cancelamento
das  obrigações  assumidas  com a  instituição  escolar. (BUENO;  LAPO,  2002,  p.
261).

Associado ao destaque da formação e profissionalização docente, esse trabalho trata da

desvalorização docente,  desencanto com a carreira  que é  uma queixa levantada  junto  aos

docentes  e  outros  incômodos  pelos  docentes  relatados.  Para  fundamentar  o  fenômeno  de

desencanto e desvalorização docente também serão utilizados os trabalhos de Weber (2003),

Santos (2015), Nóvoa (2009) e Detomini; Mariotini (2017).

Ao  tratar  de  desvalorização  da  profissão  docente,  são  considerados  cinco  tipos

fundamentais de desvalorização Santos (2015): O econômico (relacionado a questão salarial,

essa  desvalorização  atinge  potencialmente  o  profissional  e  sua  família  em  seu  poder
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econômico),  o social  (que é  também interligado a desvalorização salarial,  pois,  a questão

salarial acelera desprestígio social e pouco reconhecimento da profissão), o psicológico (que

acontece  quando o  profissional  perde  o  interesse/encanto  pela  profissão  e  carreira),  o  da

obsolescência (relacionado a precarização da carreira) e por fim, o da desqualificação ou da

degenerescência (também relacionado a precarização da carreira e estendido à precarização da

prática docente. “É o valor que a profissão de professor promove em sua práxis, que a faz

valorativa e valorada. E, é o elemento qualidade, implícito a esta profissão que lhe confere o

valor, retirar ou mitigar o elemento que a qualifica.” (SANTOS, 2015, p. 356).

2.1 Relatos de práticas

       Os relatos  de práticas  contribuem para o campo da formação e profissionalização

docente. Realizar um relato de práticas também é ferramenta importante para discussão entre

docentes,  avaliação  em  pares  e  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas  em  direção  à

formação continuada e valorização da carreira.

As narrações da mediação do professor têm um grande potencial ao nível do seu
desenvolvimento profissional, na medida em que permitem integrar as dimensões
investigativa e reflexiva na construção de conhecimento acerca das suas ações na
sala de aula. (SARAIVA; LOPES; CRAVINO, 2009, p. 736)

Realizar um relato de práticas compartilhado é se abrir a um movimento contínuo e

dinâmico de reflexões:

-  Autorreflexão que necessita sermos capazes de reviver na memória e nos registros

previamente realizados o que foi realizado e com isso ser capaz de transferir para um registro

escrito, digital e oral da melhor maneira o que aconteceu.

- Reflexão coletiva e colaborativa na qual se espera que com outros docentes aconteça

apontamentos positivos e negativos de modo que possibilita ao docente um real aprendizado

em sua prática docente a fim de propiciar uma valorização pessoal e coletiva da prática e

formação docente.

 Almeida; Gonçalves; Perrier, (2017) observaram que ao expor suas experiências aos

pares e ouvir as deles, ampliam-se as ideias, os conceitos e as aprendizagens.

Ao pensar na formação recebida na universidade, não podemos acreditar que seja essa

a etapa final para ser um bom profissional. Ser professor ou professora é um ato de constante

aprendizado. O desenvolvimento profissional prático é parte de uma boa práxis profissional,

sendo apoiado e concordando com a seguinte citação: 
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Neste  cenário,  os  conhecimentos  e  competências  profissionais  adquiridos  pelos
professores na sua formação inicial tornam-se manifestamente insuficientes para o
exercício das  suas funções ao longo de toda a sua carreira.  É desejável  que um
efectivo  desenvolvimento  profissional  dos  professores  ocorra  ao  longo  da  sua
carreira docente (SARAIVA; LOPES; CRAVINO, 2009, p. 731).

      Segundo  Zabalza (2004,  p.  137),  corroborando  com  a  importância  da  reflexão,

sobretudo, a reflexão coletiva e compartilhamento de ideias afirma que “não é a prática por si

mesma  que  gera  conhecimento,  mas  sim  a  prática  reflexiva,  pois  permite  avançar  para

estágios  cada  vez mais  elevados no desenvolvimento  profissional.”  Os relatos  de práticas

quando corretamente utilizados tornam-se importantes elementos para a melhora na práxis

docente,  valorização  da carreira  e  importante  objeto  de  pesquisa na relação universidade,

escola e sociedade, que se une a relação prática, pesquisa e ensino. 

Assim,  entender  a  prática  docente  como  fonte  de  conhecimentos,  possibilita  à

universidade  um  novo  olhar  de  valorização  ao  profissional  que  está  em  sala  de  aula  e

desmistifica  a  ideia  de  que  apenas  da  teoria  feita  na  universidade  há  presença  de

conhecimento, com isso, um essencial campo de pesquisa surge e o estreitamento da relação

universidade/pesquisa e escola básica,  assim, como busca-se valorizar neste trabalho e no

Articula-te leva a construção de boas práticas e ao importante  objetivo de valorização da

carreira e valorização de quem dedica-se na maioria das vezes exaustivamente à sua profissão

como docente. Dito isso, destaco e concordo com a seguinte proposição de reconhecimento e

visibilidade ao docente do ensino básico: 

A  pesquisa  universitária  sobre  a  educação  precisa  reconhecer  a  importância  da
prática  de  ensinar  e  do  exercício  reflexivo  sobre  esta.  Relatar  e  ouvir  as
apresentações dos professores é fundamental para relator e ouvintes. O processo de
elaboração e apresentação dos relatos, além de proporcionar aos interlocutores se
reconhecerem  como  autores  de  sua  própria  formação,  aponta  a  importância  da
prática,  não  como mera  prática,  mas  como  espaço  privilegiado  para  a  reflexão
teórico-prática de relatores e espectadores. (ALMEIDA; GONÇALVES; PERRIER,
2017, p.272)

2.2 Relatos de práticas através de narrações multimodais

             É importante entender que a narração multimodal é um dos tipos/modelo de relatos de

práticas possíveis. Nesse trabalho uma narração multimodal será definida como:

Ato  de  narrar  pela  perspetiva  do  professor,  o  mais  descritivamente  possível,
episódios relevantes da prática de ensino, com base em gravação de áudio da aula,
vários  documentos  (e.g.,  fotocópias  dos  cadernos  dos  alunos,  documentos  do
professor).  (SARAIVA et al. 2012, p. 53).

“No essencial uma NM é um relato descritivo e multimodal que agrega diversos tipos

de  dados,  em  forma  pública  e  partilhável,  de  práticas  profissionais  em  contexto  real  de

trabalho.” (PEIXOTO, 2019, p.15).
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O referencial Saraiva; Lopes; Cravino (2009) explica sobre uma narração multimodal

que:

Uma narração da mediação do professor deverá começar com a história sucinta da
aula  (relato  sucinto  e  fidedigno)  e  seguir-se  a  descrição  dos  episódios  que
constituem o foco da nossa atenção. Estes episódios iniciam com a apresentação da
tarefa aos alunos e finalizam com a sua conclusão,  uma vez que a mediação do
professor não existe dissociada das tarefas que são propostas aos alunos e que estes
realizam. (SARAIVA; LOPES; CRAVINO, 2009, p. 734)

De acordo com (PEIXOTO, 2019, p. 24-25) as características centrais de uma Narração

Multimodal são as seguintes: 

1. Ser um relato descritivo (predomínio de substantivos e verbos, evitando adjetivos,
com  o  mínimo  de  interpretação  possível)  completo  e  autocontido  com  um  fio
narrativo  cronológico  assinalado  pelos  tempos  em que  certas  ações  ocorrem  (tem
semelhanças com o fio narrativo de um conto);
2. Ser uma história genuína (tem a marca do autor) e singular (ocorre em tempos,
espaços e circunstâncias particulares);
3.  Ser  um  relato  verdadeiro  e  comprovável,  através  da  ligação  a  outros  dados:
gravações de áudio, de vídeo e outros dados, documentos produzidos pelos alunos,
tarefas dadas pelo professor, etc.;
4. Ter elementos multimodais, por exemplo, esquemas feitos no quadro, organização
do espaço,  reações dos alunos, reprodução de excertos de diálogos,  silêncios,  etc.,
decisões/intenções do professor e respetivos motivos - este componente multimodal é
fundamental pois não é registrável de outro modo - . Estes elementos devem aparecer
quando forem significativos e relevantes para a história;
5. Ser um relato sempre focado no que o professor e alunos fazem e dizem desde a
apresentação de uma tarefa (seja de que tipo for) até que ela seja dada como finda.
Estas unidades em redor das tarefas são designadas de episódios. Cada NM terá um ou
mais episódios apresentados pela ordem em que aparecem na aula.

Um relato de prática através de uma narração multimodal, usa de escrita, fotos e vídeos

que permitem aos pares mais do que analisar uma experiência de um colega ou ver como uma

atividade foi dada. Permite que o docente leitor e o autor do relato possam refletir sobre sua

prática ou a dos pares. 

A presença de avanços tecnológicos e o mais fácil acesso às tecnologias da informação

e equipamentos tecnológicos tornou-se uma realidade na sociedade atual e teve implicações

na  forma dos  relatos  dos  professores.  Assim,  os  registros  e  relatos  de  práticas  que  eram

tradicionalmente  realizados  em anotações  manuais  do professor  ganham novos modos de

registros e narração, modos esses, por exemplo, através de fotografias, áudios e materiais que

podem ser digitalizados, etc.

A NM, como documento, é uma descrição cronológica, autocontida e multimodal do
que professor e alunos fazem e dizem num dado contexto de ensino, agregando e
transformando todos os dados recolhidos (dados independentes do professor e dados
que dependem do seu ponto de vista) seguindo um protocolo previamente definido e
publicado. (PEIXOTO, 2019, p. 24)

A recolha  e  registro  de  dados,  fotografias  e  gravações  de voz e  vídeo da prática,

espaço  e  outros  elementos  permitem  a  construção  de  um  relato  através  da  narração

multimodal. A narração multimodal tem sua estrutura dividida em duas etapas (figura 5).
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Na primeira  etapa estão os elementos  contextuais  da prática realizada,  nessa etapa

devem ser descritos  e contextualizados o tempo da prática,  espaço, quantidade de alunos,

informações relevantes sobre a prática e descrição sucinta do fio condutor da aula, tarefas em

ordem cronológica que ocorreram.

Figura 5 - Fases da construção da Narração Multimodal

Na segunda  etapa  acontece  o  relato  descritivo  de  cada  tarefa,  sendo  detalhada  a

descrição com a exposição dos registros multimodais, mantendo a sequência cronológica das

tarefas.

O objetivo da NM é conseguir juntar os dois tipos de dados ao longo da narração – o
que  foi  dito,  perguntado  ou  discutido,  como  e  quando  surgiram,  como  foram
ultrapassadas as dificuldades, o que foi modificado relativamente ao plano inicial e
porquê (registo imediato pós aula da perspetiva do professor), percepções e reações
do  professor  (recolhidas  pós  aula),  percepções  e  reações  do(s)  estudantes
(complementadas  pelo  relato  das  observações  do  professor),  etc.  Por  mais
insignificantes  que  possam  parecer  na  altura,  todos  os  elementos  identificados
devem ser recolhidos. À semelhança do que acontece em trabalhos de investigação,
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se os dados não forem recolhidos no momento, perde-se a oportunidade, e nunca
mais poderão ser recolhidos. (PEIXOTO, 2019, p. 26)

A narração deve ser construída com “esquemas de organização espacial  da sala de

aula,  os  registros  feitos  pelo  professor  e/ou  alunos  no  quadro,  as  reações  dos  alunos,  as

intenções do professor e as suas decisões, fotografias, indicação de silêncios e gestos, entre

outros.” (SARAIVA et al., 2012, p. 53). 

A  presença  tecnológica  é  fundamental  para  construção  da  narração  e  melhor

entendimento de quem terá acesso à narração multimodal,  conforme é exemplificado pela

citação abaixo, que foi retirada de um material  apresentado e cedido aos participantes  do

ARTICULA-TE.

Selecione um conjunto de material multimídia (fotos, vídeos, trabalhos dos alunos,
etc.) relativos à sua prática e use-os para contar uma história sobre a sua aula ou o seu
projeto. Foque a sua atenção no modo como apresentou as tarefas aos alunos, como
organizou a sala,  qual  foi  a  produção dos alunos,  as tarefas  em que tiveram mais
dúvidas,  o  que  fez  para  os  ajudar,  qual  foi  o  produto  final  da  tarefa,  se  houve
discussão  e  apresentação  por  parte  dos  alunos  e  como  avaliou  o  trabalho/tarefas
durante  a  aula/projeto.  A  ideia  principal  deste  relato  livre  é  contar  uma  história,
centrada na tarefa, que permita a outros professores perceber tudo o que foi feito pelos
alunos desde que se apresentou as tarefas até ao produto das tarefas. Pode intercalar o
texto com as fotos e links dos vídeos que melhor ilustrem a prática que está a relatar.
(REDE ARTICUL@ÇÕES, 2020, p. 3)

       Nos relatos de práticas é crucial a descrição de como os alunos recepcionaram uma

proposta  e  qual  o  desenvolvimento  deles  no  trabalho  proposto.  Assim,  os  professores

mediadores das atividades em sala de aula conseguem, ao rever um relato de práticas, terem

acesso ao que verdadeiramente aconteceu em uma aula através de indicadores,  tais como:

reações verbais ou corporais dos alunos, organização espacial da sala, suas anotações e dos

alunos, registros de áudio, vídeos, entre outros. 

Com isso, a reflexão sobre o ocorrido (atitudes e resultados positivos e negativos)

contribui para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula e, também para a

análise de práticas que melhoram o engajamento e aprendizado de seus alunos. A análise do

relato de prática permite compreender o que deve ser mantido ou o que deve ser evitado em

sua prática, sendo possível a valorização de atitudes positivas, o relato de práticas permite

elencar situações e discutir que:

Ações  como  apresentar  tarefa  desafio,  sintetizar,  solicitar  trabalho  adicional,
estender,  valorizar e explicitar epistemicamente têm impacto positivo no trabalho
epistémico dos alunos à escala da resolução da tarefa. Ações como apresentar uma
tarefa inadequada ou curto-circuitar o trabalho do aluno inibem o desenvolvimento
do trabalho epistêmico na mesma escala. (SARAIVA et al. 2012, p. 55)

       Em consonância a esses princípios de busca de envolvimento e melhor desempenho dos

alunos, o trabalho (ENGLE; CONANT, 2002) aponta princípios orientadores (Figura 6).
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 Figura 6 -  Princípios orientadores para promover o envolvimento produtivo dos alunos

Como  graduando  em  uma  Licenciatura,  são  incontáveis  as  vezes  que  discuti  em

diferentes aulas sobre engajamento dos alunos,  didática,  valorização da carreira  e sobre o

medo de não conseguir realizar uma boa aula. A reflexão e o medo de errar em sua profissão

podem ser frequentes na vida de um graduando, porém, podemos perceber que a pesquisa

realizada  sobre  os  relatos  de  práticas  e  seus  desdobramentos  torna-se  também  elemento

fundamental  para  reduzir  dúvidas  acerca  desse  envolvimento  dos  alunos.  Os  relatos  de

práticas, NM e a identificação de boas práticas e sua disseminação contribuem não só para o

professor autor ou para as pesquisas sobre o tema, mas é crucial aos professores iniciantes e

futuros professores porque contribuem para a construção da práxis, melhora da autonomia dos

alunos e a valorização da formação docente continuada, colaborativa e compartilhada.

As Narrações Multimodais permitem, ao relatarem as práticas  de ensino de uma
forma  completa,  com  riqueza  de  detalhes,  acompanhar  a  aprendizagem  e  o
desenvolvimento dos alunos, suas principais dificuldades. Permitem que se recortem
os  episódios  que  mais  vão  interessar  ao  pesquisador/professor,  sendo  possível
investigar os indícios mostrados nos atos de apropriação de conhecimentos pelos
alunos. (PEIXOTO, 2019, p. 9)
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2.3 Desencanto com a profissão e abandono definitivo da docência no ensino básico 

A desvalorização da carreira docente é fator fundamental que leva ao abandono da

profissão ou desestimula os docentes a tornarem-se profissionais engajados em novas ideias e

projetos pedagógicos. 

Dados de um trabalho sobre o abandono do magistério por docentes efetivos do Estado

de São Paulo afirmam que: 

O  conteúdo  dos  depoimentos  permitiu  constatar  a  presença  de  alguns  aspectos
relacionados ao contexto social que se mostraram relevantes para a insatisfação com
o trabalho docente. Primeiramente, por gerarem uma sobrecarga de trabalho; depois,
a falta de apoio dos pais dos alunos, um sentimento de inutilidade em relação ao
trabalho  que  realizam,  a  concorrência  com  outros  meios  de  transmissão  de
informação e cultura e, também, é claro, os baixos salários. (BUENO; LAPO, 2003,
p.77)   

Em pesquisa com 29 ex-professores efetivos do Estado de São Paulo que pediram

exoneração, foi constatado, no tocante a novas perspectivas após conclusões de cursos de pós-

graduação que:

Ao pedirem exoneração, 11 possuíam curso de especialização; 7, o mestrado; e 4, o
doutorado. O que se percebe, comparando a data em que esses professores saíram da
rede pública com a data de término dos cursos de pós-graduação, é que o pedido de
exoneração acontece próximo do final desses cursos ou logo após a sua conclusão.
Nesses casos, os motivos dos pedidos de exoneração são dois: o diploma de pós-
graduação  abre  novas  perspectivas  e  amplia  as  oportunidades  no  mercado  de
trabalho [...] (BUENO; LAPO, 2003, p.70)

As  questões  salariais,  violência  na  sala  de  aula,  pouco  tempo  para  se  dedicar  a

formação  continuada  e  diferenças  entre  a  carreira  dos  professores  da  rede  estadual  e

municipal face à carreira das escolas básicas federalizadas que contempla pesquisa, ensino e

extensão  (Tabela  2),  material  usado  no  ARTICULA-TE)  são  questões  recorrentes  dos

docentes  que resultam no abandono ou desencanto com a profissão docente na Educação

Básica. 

Assim, pode-se dizer  que o abandono é consequência  da ausência  parcial  ou do
relaxamento dos vínculos, quando o confronto da realidade vivida com a realidade
idealizada não condiz com as expectativas do professor, quando as diferenças entre
essas  duas  realidades  não  são  passíveis  de  serem  conciliadas,  impedindo  as
adaptações necessárias e provocando frustrações e desencantos que levam à rejeição
da instituição e/ou da profissão. (BUENO; LAPO, 2003, p.75).

Alguns professores buscam fazer mestrados e doutorados para mudar, por exemplo,

para uma carreira no ensino superior particular ou público. De acordo com dados de maio de

2022, de um  estudo comparativo  encaminhado às  secretarias  Estaduais  de Educação pelo

Instituto Península (Figura  7) e divulgado pela secretaria de educação do Mato Grosso do

Sul7: Para uma jornada que oficialmente é de 40 horas por semana no ensino básico brasileiro,

7 https://www.sed.ms.gov.br/ms-paga-o-maior-salario-para-professor-entre-as-redes-estaduais-de-ensino/
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em 2019, foi definido pelo ministério da educação um piso salarial de R$ 2.557,74. Hoje um

professor da rede estadual com 40 horas e que passa 32 horas com alunos ganha na maioria

dos Estados brasileiros valores entre 3 mil e 5 mil reais, apenas Mato Grosso do Sul, Rio

Grande do Norte e Sergipe pagam rendimentos básicos acima de 5 mil reais 

Figura 7 -  Remuneração nas redes estaduais para uma jornada de 40 horas semanais

Comparando  com  docente  da  escola  básica  federalizada  da  carreira  Professor  do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), esse tem seu rendimento bruto que chega a 5

mil reais quando somada as gratificações para uma jornada que permite espaço à pesquisa

extensão e  gestão,  na  carreira  EBTT,  o docente  possui  de 12 h a  20 h para  ensino com

estudantes e as demais 20 h  que deverão ser utilizadas na pesquisa, extensão e gestão.
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Figura 8 -  Remuneração carreira EBTT jornada de 40 horas semanais
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Tabela 2- Comparação entre carreiras no ensino básico na rede federal e rede estadual

Tipos de carreiras 
(frequentes)

Carreira do Magistério Federal 
 LEI Nº 12.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Carreira da Educação Básica Estadual 
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei nº 
9.394/96

Professor do Ensino Superior Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT)

Professor da Rede Estadual 

Ênfase  
4 pilares (ensino, pesquisa, 
extensão e gestão)

Pesquisa = pesquisador
~20h estimativa
Total de 40h

Mais ensino e menos pesquisa
~20h estimativa
Total de 40h

Só Ensino = aulista
= 32h 
Não tem extensão, pesquisa e gestão nas atividades 
previstas nas 40h 

Ensino 
(aula na educação básica e na 
graduação)

11h – 16h =
2/3 na sala de aula (8h – 12h)
 + 1/3 planejamento (3h-4h)

27h =
2/3 na sala de aula (20h) 
+ 1/3 planejamento (7h)

40h = 
 2/3h na sala de aula (32h)
+ 1/3 planejamento (8h)

Pesquisa
(inclui aula na pós-graduação)

Maioria 20h Pesquisa 7h Pesquisa 0h – participa por iniciativa própria

Extensão
projetos voltados à comunidade 
(cursinhos, palestras, 
especializações etc.)

Extensão 4 -6h Extensão 4 h Extensão 0h – participa como voluntário
Supervisor de estágio 0h – participa como voluntário

Gestão
(coordenação, comissões, direção,
etc.)

Gestão 2-4 h Gestão 2h Gestão 0h. Há o coordenador pedagógico para exercer esta 
atividade

Legislação DE (dedicação 
exclusiva)

LEI Nº 12.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 – Carreira federal - 
Capítulo V - Art. 20 – I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 
tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão institucional

LDB fixou limites para o trabalho de interação com os 
alunos na composição da jornada docente:
“professores devem passar no máximo dois terços (2/3) da 
carga horária em sala de aula, e no mínimo um terço (1/3) 
da jornada de trabalho deve ser destinado às chamadas 
atividades extraclasse, como planejamento de aulas, 
reuniões pedagógicas, correção de atividades etc.”

Legislação sobre o Ensino na 
graduação

Mínimo 8h 

Máximo não está regulamentado, por 
volta de 12h (por ex., UFPR)

Mínimo 8h 

Máximo não está regulamentado, 
por volta de 20h (por ex., Escola 
Paulistinha - UNIFESP)

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)- Lei Nº 9.394/1996 
“Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará 
obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”.

                                                                                                          Fonte: Rede Articul@ções
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Não distante da questão de busca por novas oportunidades, a questão salarial também

é aspecto de queixas dos docentes, entretanto,  torna-se fator definitivo para abandono da

escola quando associado a outros elementos que inflam o desencanto com a profissão e com

o ensino básico, mesmo frente a estabilidade do docente concursado.

O que fica  bastante  evidente é  que a  questão salarial,  embora  tenha aparecido
como o motivo mais referido, veio, na maioria dos casos, acompanhada de outros
motivos, relacionados sobretudo à falta de perspectivas de crescimento profissional
e às péssimas condições de trabalho,  aspectos  claramente  decorrentes  do modo
como o estado gere a educação e o ensino público. (BUENO; LAPO, 2003, p.73).

       A  profissão  de  professor  demanda  elevada  jornada  de  trabalho  e  um incômodo

persistente pelo sentimento de ser desvalorizado.  Nesse contexto, o trabalho docente exige

demandas para além do seu tempo de hora-aula e obrigações que vão muito além do espaço

físico da escola, sendo a escolha da profissão, uma escolha de uma carreira exigente, que lhe

demandará tempo para realizar longas cargas de pesquisas, estudos, preparação de atividades

e outras necessidades profissionais que solicitam por vezes o final de semana do docente, a

madrugada,  entre outros momentos que lhe seria de lazer  ou descanso. Mesmo o tempo

reservado em sua carga horária  para realizar  atividades de planejamento e formação são

insuficientes  e mal  dimensionadas  frente  as necessidades (vemos publicações/memes nas

redes  sociais  que  denunciam  este  problema,  por  exemplo  a  figura  9),  com  isso,  essas

obrigações,  sempre  emergenciais,  tornam  ainda  mais  difícil  a  dedicação  do  docente  à

formação continuada e profissionalização,  o que acaba culminando em desistência  e não

interesse em dedicar-se ao planejamento e registro de suas práticas com o objetivo de gerar

um escrito e uma narração de relato de prática.

Figura 9 -  Publicação sobre a jornada de trabalho 
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Dedicar-se  a  longas  jornadas  torna  ainda  mais  frustrante  os  sentimentos  de

desvalorização sentido pelos docentes ao longo da carreira, soma-se a isso, a desvalorização

social e econômica da profissão. Sobre a desvalorização econômica Santos (2015) explica:

O primeiro tipo de desvalorização profissional e mais comum é o tipo econômico
ou salarial. Esta desvalorização atinge direta e perversamente o profissional e seus
dependentes  e  familiares,  pois,  os  colocam  em risco  imediato  de  subsistência,
presente  e futura,  isso porque,  inviabiliza economicamente  sua ascensão social,
restringe o acesso aos bens culturais, ao lazer, aos bens de necessidade imediata,
material  de consumo e principalmente,  no caso dos professores,  é impeditivo à
obtenção  de  novos  conhecimentos  necessários  ao  aprimoramento  pessoal  e
profissional.  (SANTOS, 2015, p. 351)

          A questão salarial; contribui com o aumento de outros tipos de desvalorização, acerca

da  desvalorização  social:  no  geral,  os  salários  contribuem  para  os  sentimentos  de

desprestígio e baixa autoestima, elevando dificuldades com relação ao apoio governamental

e o desenvolvimento de programas de formação continuada.

Prestígio  social  liga-se  a  estima,  que  é  um  valor.  Portanto,  trata-se  de  uma
valoração  social  da  profissão  que  é  importante  não  só  para  a  autoestima  do
profissional e de sua profissão, mas também para a manutenção e desenvolvimento
da profissão na e para a sociedade. (SANTOS, 2015, p. 353)

     
         Ainda sobre a desvalorização da profissão relacionada à questão social e econômica,

podemos relacionar e perceber como a baixa valorização salarial  impacta obviamente no

poder de compra, acarretando diversos incômodos e dificuldades que por diferentes motivos

podem infringir diretamente em empecilhos à sua formação continuada, consolidando essa

situação a seguinte ideia: 

Pode-se perceber que a repercussão da falta de valorização profissional por meio
da  baixa  remuneração  é  sentida  pelo  professor  diretamente  no  seu  dia  a  dia
quando, muitas vezes, em diversas situações corriqueiras do cotidiano de qualquer
trabalhador. Alguns exemplos: não ter como se deslocar para o trabalho, quando é
impedido de participar de cursos de aprimoramento, não ter acesso à cultura, ao
lazer  e  até  mesmo ao  consumo de  bens,  ocasionado  pela  pífia  remuneração  e
parcelamento de salários, estagnando-se na carreira. (FERREIRA et al, 2020, p.
251)

      A questão salarial expõe o docente a jornadas de trabalho ainda mais longas na escola e

na tentativa de uma melhora econômica, ao passo que também aumenta suas atividades fora

da escola.
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 É referenciado pelo trabalho de Lipp (2002) falas dos professores que demonstram

algumas  dificuldades  e  sentimentos  de  incômodo  gerados,  por  exemplo,  por  algumas

situações relacionadas às relações entre colegas: 

Os aspectos que parecem possuir uma carga emocional maior, detectada no
discurso de alguns professores, são os relacionados a aspectos mais efetivos e
pessoais, como a falta de reconhecimento por parte dos colegas dos programas, a
competição às vezes disfarçada, às vezes hostil, e a pressão psicológica para
aprovação de alunos sem mérito. (LIPP, 2002, p.60)

        A desqualificação social  da profissão passa uma imagem de que a profissão de

professor é algo fácil, como se resumisse a “passar conteúdos do livro”, assim, levando ao

processo de desvalorização “... entendido como depreciação ou perda do valor profissional e

social[...]” (FERREIRA et al, 2020, p. 246). Tal situação leva à desvalorização da carreira e

ainda mais incômodos e frustrações aos docentes, levando a um desestímulo às importantes

ações de formação continuada.

A formação continuada é vital  na carreira  do professor em exercício.  É nesses
momentos formativos que irá discutir metodologias que auxiliem na aprendizagem
dos estudantes que estão com dificuldades, compartilhar experiências, falar de seus
fracassos, de suas ansiedades, refletir criticamente sobre sua prática, buscar nesses
momentos motivação profissional, a fim de “re-situar o ofício nos tensos processos
de ensinar-aprender.” (ARROYO, 2000, p.57).

          O incômodo sentimento de desvalorização da carreira de longas jornadas extraclasse é

aumentado  pela  pouca  valorização  salarial,  falta  de  reconhecimentos  das  autoridades,

conflitos com a gestão da escola e colegas de trabalho, projetos de valorização da carreira e

incentivo à formação continuada. As falas dos docentes confirmam esses incômodos:

São reclamações de que os salários são baixos e a desvalorização que o trabalho do
professor  sofre  com o  nível  de  exigência  elevado  da  função.  O fato  é  que  as
pessoas querem reconhecimento, querem ver seu esforço valorizado. A retribuição
para  o  trabalho  realizado  tem  uma  dimensão  subjetiva  divulgada  através  de
consideração, status, e uma dimensão objetiva expressada através  de dinheiro e
currículo. Ambas fundamentais para o trabalhador e inclusive do ponto de vista
emocional atingindo na autoestima, no sentimento de realização profissional e na
satisfação do professor. (SORATTO; OLIVIER-HECKLER, 2007, p.73)

2.4 Carreira de professores Brasil e Portugal: Dificuldades compartilhadas 

        No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, a educação passa a ser direito de todos,

como previsto no artigo 205. Com a democratização, tornou-se o acesso à educação básica

menos  elitizado,  no  mesmo  momento  que  a  massificação  da  educação  implicou  na

necessidade de mais professores, dando início a uma preocupação em formar professores.

Mesmo que a qualidade dessa formação fosse discutível, surge, por exemplo, a criação da

habilitação para lecionar nos anos iniciais:
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O Secretário da Educação considerando: que é meta prioritária da Secretaria da
Educação  a  melhoria  do  curso  Habilitação  Específica  de  2°  Grau  para  o
Magistério, responsável pela formação do professor que atua na pré-escola e nas
séries iniciais do 1° Grau; que a Deliberação CEE 30-87 disciplina a Habilitação
Específica de 2° Grau para o Magistério, alterando-a de forma substancial para o
sistema  de  ensino  do  Estado  de  São  Paulo.  A  Deliberação  CEE  30/87  vem
possibilitar  o  resgate  da  especificidade  do  curso,  imprimindo  à  Habilitação
Específica  de 2.º  Grau para o Magistério  uma nova organização comprometida
com os objetivos de formação integral do professor para atuar na pré-escola e nas
quatro séries do 1.º Grau. (BRASIL, 1988, s.p)

Houve a partir  dessa primeira  iniciativa,  diversas tentativas  de aperfeiçoamento  na

formação, mas sempre buscando agilidade para atender à crescente demanda, o que acabou

gerando uma certa precarização ao ensino público (com exceção das escolas federalizadas,

conforme  destacado  acima),  prejudicando  não  somente  os  alunos  de  classes  menos

abastadas, mas também a formação docente e a sua valorização. 

Sobre a  defasagem na formação dessa habilitação  profissionalizante no magistério,

Saviani  (2009),  informa  que  “ficou  distante  do  que  estava  previsto,  tendo  como

consequência a criação dos Centros  Específicos  de Formação e Aperfeiçoamento para o

Magistério.” 

          Na atualidade em Portugal, assim como na carreira do professor brasileiro, há uma

extrema demanda de atividades burocráticas a serem realizadas, demandando uma grande

disponibilidade de tempo, sendo também alvo de reclamações a utilização da carga horária

não  letiva  para  resolver  assuntos  alheios  à  formação  docente,  Piovezan;  Dal  Ri  (2019)

justifica essa intensificação do trabalho do docente português e a necessidade frequente de

cumprir altas cargas horárias.

O aumento na quantidade de aulas, alunos, horário letivo ou de jornada de trabalho
foi fundamental para garantir um gasto menor com a contratação de docentes. A
intensificação foi um dos pilares do modelo de gestão implementado nas escolas
lusitanas, bem como no setor público de modo geral. Esta forma de gerenciamento
almeja  o  controle  e  a  racionalização  das  tarefas  realizadas  pelos  funcionários,
garantindo a sua eficácia por meio da distribuição de uma quantidade maior de
trabalho  para  um  menor  número  de  professores,  racionalizando  os  gastos.
(PIOVEZAN; DAL RI, 2019, p. 14)

Analisando  o  principal  documento  relacionado  a carreira  docente  em Portugal,  o

Estatuto da Carreira Docente, quanto ao trabalho, Piovezan; Dal Ri (2019) constatam que:

Podemos constatar que no Estatuto da Carreira Docente de 2007, houve o aumento
no número de tarefas destinadas aos professores. Enquanto no Estatuto de 1990
cabia ao docente realizar seis funções, além do trabalho realizado em sala de aula,
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na versão da legislação de 2007 foram acrescentadas dez funções aos professores,
além de lecionar. (PIOVEZAN; DAL RI, 2019, p.8)

Piovezan; Dal Ri (2019) mostram que para a maioria dos docentes do Brasil e de

Portugal as realidades acerca da burocratização, intensificação do trabalho, precarização das

condições de trabalho, dificuldade da valorização da carreira (sobretudo na escola pública) e

formação continuada são realidades compartilhadas:

Embora  o  Brasil,  Estado  de  São  Paulo,  e  Portugal  possuam  realidades
socioeconômicas, políticas e institucionais distintas, podemos verificar que há uma
convergência  entre  os  dois  países  em relação  ao  fenômeno da precarização  do
trabalho docente. (PIOVEZAN; DAL RI, 2019, p.17)

          O trabalho de Abacar; Aliante (2018) é utilizado como referencial teórico para tratar

do  stress8 ocupacional,  comparando a situação dos professores brasileiros  e  portugueses.

Marras e Veloso, em 2012 (p.20), concluíram que “o stress ocupacional configura-se quando

a origem dos agentes estressores é eminentemente proveniente do espaço de trabalho ou

decorrente das atividades realizadas naquele ambiente.” 

       Abacar (2015), ao comparar docentes do Brasil e de Moçambique, também corrobora

com os mesmos fatores estressores, assim, mesmos separados por um oceano, ser professor

no Brasil ou em Portugal, esbarra na maioria das vezes, nas dificuldades de desenvolvimento

da carreira, baixo reconhecimento salarial e desvalorização, em especial, do Estado.

       Como já foi discutido ao longo deste trabalho, os professores no Brasil e em Portugal

estão  em sua  maioria,  especialmente,  os  no  início  de  carreira  expostos  a  uma  longa  e

exaustiva jornada de trabalho, que impede momentos de lazer e descanso. É frequente o

esgotamento durante o exercício  da sua função em sala de aula  ou fora dela,  como por

exemplo, a Síndrome de Burnout 9 que tem assolado muitos professores.

Os docentes estão sofrendo duplamente com a intensificação do trabalho advinda da

atualidade e pela desvalorização da profissão pelo estado e sociedade. Às pessoais somam-se

8  Resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. 

9 Distúrbio  Síndrome  de  Burnout ou  Síndrome  do Esgotamento  Profissional é  um disturbio  emocional com
sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que
demandam muita competitividade ou responsabilidade. 
A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que
atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros,  professores,
policiais, jornalistas, dentre outros. (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 
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fatores estressores do ambiente de trabalho, o que torna uma associação bastante propensa a

desencadear fadiga, depressão e outros sintomas físicos e psicológicos da exaustão. Abacar;

Aliante  (2018)  observam  sobre  seu  estudo  que  os  fatores  de  stress encontrados  são

frequentemente referenciados como causas de Burnout entre professores do ensino médio e

fundamental.

2.5 Oportunizar contato com a prática profissional: desenvolvimento profissional nos

primeiros anos de formação e carreira

      A formação  docente  deve  ser  contínua,  sendo  a  apropriação  de  características  e

práxis acontecimentos de todo período profissional, pois: 

Cada  etapa  contribui  com  a  sua  especificidade  e  sua  característica  para  a
construção da identidade profissional do professor,  estabelecendo um articulado
entre o “formar” e o “formar-se” (NÓVOA, 2002, p. 56).

 Consideramos que “…qualquer ato de ensinar é o resultado de uma decisão, quer

seja  consciente  ou  inconsciente,  que  o  professor  toma  após  o  processamento  cognitivo

complexo de informações disponíveis.” (SHAVELSON, 1973, p. 18)

Destaca-se e busca salientar como a formação inicial e o início de carreira docente

podem  se  relacionar  beneficamente  ao  contato  com  relatos  de  práticas  e  a  formação

compartilhada entre professores mais experientes e os no início da carreira, possibilitando

trocas de experiências que contribuam à redução de fatores estressantes no trabalho quando

se inicia a carreira.

A reflexão e formação compartilhada pode oportunizar  ao professor no início  da

carreira ou ao estudante de cursos de formação de professores um conjunto de práticas e

ações que lhe serão úteis quando entrar em sala de aula, podendo colocar em prática essas

premissas  a  fim de  ter  um melhor  desenvolvimento  em sala  de  aula,  em seu  papel  de

planejar e em ações burocráticas da profissão. 

Oportunidade  única  de construir  conhecimentos,  de problematizar  situações,  de
entrar em contato com a realidade educativa, de uma forma apoiada e assistida, de
refletir  e  questionar  a  prática,  de  redefinir  as  concepções  acerca  do  que  é  ser
professor. (MIRANDA, 2015, p. 12).
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       O trecho acima reforça a importância e necessidade de uma formação inicial reflexiva,

colaborativa e que permita o contato com a realidade e cotidiano da profissão em todas suas

facetas, desde o trabalho em sala de aula até o trabalho de planejamento fora da escola. 

Na sua atividade profissional, o professor está constantemente a tomar decisões,
num  contexto  de  enorme  complexidade,  pelo  que  nem  sempre  consegue  dar
atenção a todos os eventos que ocorrem na sala de aula ou tomar as decisões mais
adequadas. (CRAVINO; LOPES; SANTOS, 2018, p.121)

No excerto anterior, mostra-se como o contexto colaborativo da formação docente e

a construção de um relato de prática e sua narração tornam-se também material de consulta

ao professor em formação inicial para que esse possa ter uma maior imersão na carreira e

assim acarretar um desenvolvimento mais reflexivo e próximo da prática, sobretudo, quando

esse relato de práticas e troca de experiências  parte de um docente com mais tempo de

profissão. 

2.6  A  extensão  universitária  -  construção  do  conhecimento  e  práxis:  Exemplos  de

cursos colaborativos que partam das práticas como o ARTICULA-TE

 A formação docente acontece de forma contínua, desse modo, ultrapassa a formação

obtida durante a graduação. Entre tantos debates que envolvem a educação, a formação do

professor é um tema recorrente, com isso, a formação e a qualidade da formação e formação

de bons profissionais passa também pela interação em cursos colaborativos junto a extensão

universitária de Licenciaturas.

 A Lei de diretrizes e bases da educação nacional prevê ao ensino de nível superior

uma  aproximação  do  ensino  básico,  sendo  uma  proposição  a  realização  de  pesquisas

pedagógicas e no desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis

escolares.  No  artigo  55,  a  Lei  evidencia  que:  “Universidades  são  instituições

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de

extensão e de domínio e cultivo do saber humano” (BRASIL, 1996). No referencial teórico

que foi pesquisado durante o desenvolvimento desse trabalho, foram encontradas diversas

iniciativas reconhecidas e dispersas por diversos lugares, especialmente, ações de formação

continuada  de  docentes  atreladas  à  extensão  universitária  de  diversas  universidades  de

diferentes localidades e redes.
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Por  meio  da  extensão,  é  possível  compartilhar  conhecimentos  no  lugar  de
transmiti-los e, a partir disso, reconstruir o conhecimento dentro da universidade.
Tanto o professor universitário quanto o futuro professor podem desenhar  uma
trajetória  formativa  que  se  potencialize  nas  ações  extensionistas  junto  à
comunidade escolar. Valoriza-se, assim, uma teoria confrontada e refletida com a
prática,  com a  utilização  de  tecnologias  para  discutir  sobre  objetos  de  estudo,
dando valor ao conhecimento interdisciplinar para superar uma visão fragmentada
de mundo,  possivelmente  passada  a partir  da divisão das  disciplinas  escolares.
(LIMA; AZEVEDO; AMORIN, 2015, p. 119)

“Atualmente  as  universidades  vivenciam  múltiplos  desafios  colocados  tanto  pela

sociedade, quanto pelo Estado. Estes desafios ou crises, dizem respeito ao questionamento

da sua hegemonia na produção de conhecimento e de sua legitimidade.” (CASTRO, 2004,

p.1). A frase anterior, embora cronologicamente distante de 2022, não está distante dos dias

atuais naquilo que diz, sobretudo, na atualidade e no campo da educação. Assim, a educação

ao  tornar-se  importante  objeto  de  estudo  deu  à  universidade  a  possibilidade  e

responsabilidade de discutir e criar teorias, mas não distante a essa responsabilidade está a

atuação  prática,  a  construção  do  conhecimento  e  sua  legitimação  junto  à  comunidade

acadêmica  e à comunidade externa,  ressaltando a importância  dos professores do ensino

básico nessa construção de conhecimento e investigações que sejam feitas sobre na e com a

escola.

Dentre as três funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a última é a
mais  nova  e  a  que  carece  de  maiores  investigações.  A  maioria  dos  trabalhos
realizados enfoca o processo de construção histórica da extensão e sua inserção
dentro da Universidade como uma terceira função. Porém, poucos são aqueles que
investigam a prática  dos projetos,  seu dia a dia,  sua influência no processo de
formação dos discentes e sua contribuição para a consolidação de um campo de
conhecimento  específico  e  das  consequências  dessas  práticas  acadêmicas.
(CASTRO, 2004, p.2)

Nos cursos de formação de professores a extensão tem um importante objetivo de

propiciar a aproximação de professores das escolas, acadêmicos e universidade, de modo

que se construa teoria e práticas de maneira inteligente e que culmine em conhecimento

validado e contribuindo com a formação do professor e com a construção de sua práxis na

carreira. Concordo com Castro (2004), ao tratar das características e possibilidades de um

bom uso da extensão ao afirmar que: 

Entretanto,  a  extensão  possui  algumas  características  que  se  bem  exploradas
podem vir  a  contribuir  para  uma mudança  no processo  de  ensinar  e  aprender:
possuem um arsenal metodológico diferenciado; é feita de encontros entre alunos,
professores  e  comunidades;  tem a  possibilidade  de,  neste  encontro,  incorporar
outros  saberes,  de  criar  um novo senso  comum e  de  ampliar  a  capacidade  de
reflexão sobre as práticas,  porque nelas se constituem, ou seja, são constituídas
pelas experiências. (CASTRO,2004, p. 5)
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Corroborando com o trecho anterior,  a extensão universitária pode ser importante

ferramenta  na  construção  da  formação  continuada  e  importante  local  para  agregar

conhecimento e prática aos estudantes dos cursos de Licenciatura. Vemos pelo exemplo do

ARTICULA-TE e  outros  projetos  extensionistas  como a  colaboração  entre  estudantes  e

profissionais experientes têm potencial para contribuir com a carreira de ambos. 

A integração  de  conhecimentos,  relatos  da  prática  profissional,  debates  e  demais

ações que possam ser realizadas no âmbito da extensão universitária mostram-se cada vez

mais importante em qualquer curso de formação. Ao tratar da extensão na Licenciatura, essa

importância não pode ser ignorada, dessa maneira:

Compreendendo  a  extensão  como  ambiência  acadêmica,  pode  se  ampliar  a
formação  do  professor  para  que  ao  imergir  no  processo  da  indissociabilidade
pesquisa, ensino e extensão tenham novas possibilidades de compreensão do real e
possam construir uma práxis que entenda a escola como o espaço formativo dentro
de um contexto e no contexto da comunidade em que está inserida. (KOCHHANN,
2017, p.290)

Ao  pesquisar  sobre  a  formação  dos  graduandos,  a  formação  continuada  de

professores de Ciências e a relação com ações que permitiram ao licenciando o contato com

a prática profissional a partir de  ações realizadas dentro de um programa de extensão da

Universidade  de  Brasília,  o  trabalho  Santos;  Farias;  Rotta  (2019)  conclui  a  partir  das

observações dos graduandos do curso de Ciências naturais que:

Foi  possível  observar  que  a  pesquisa  colaborativa  propiciou  uma  aproximação
entre  a  teoria  estudada  na  Universidade  e  a  prática  docente  da  Escola.  Os
licenciandos participantes do projeto relataram que puderam vivenciar o ambiente
escolar,  enquanto  ainda  são  estudantes,  com  uma  equipe  composta  por  seus
colegas  de  formação,  professores  da  Escola  e  da  Universidade,  o  que  lhes
conferiram  maior  segurança  para  desenvolverem  as  atividades  experimentais.
(SANTOS;  FARIAS; ROTTA, 2019, p.101) 

Malavski  (2020)  ao  tratar  dos  resultados  obtidos  em um projeto  de  extensão  da

Universidade  Federal  do Vale  do São Francisco (UNIVASF),  mais  precisamente  de um

projeto  de  extensão  para  formação  continuada  cujo  público-alvo  foram  professores  de

Geografia em atuação na rede pública, traz importantes informações ao analisar o projeto

que foi chamado de: Formação continuada em Geografia para professores da rede pública de

ensino de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia. Ao analisar resultados e desenvolvimento das

atividades do projeto de formação continuada conclui:

Portanto, a formação inicial do professor quando se faz de forma reflexiva pelo
próprio educando é propiciadora para a formação do educador-pesquisador de sua
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prática, e não um transmissor ou repassador de informação e conhecimentos, mero
usuário  dos  produtos  do  conhecimento  científico  dos  conteúdos  da  Geografia
Acadêmica aprendidos durante o curso de graduação. (MALAVSKI, 2020 p.240)

        Ainda sobre a importância de institucionalizar uma extensão universitária que contribua

ao  desenvolvimento  da  carreira  docente  e  prática  profissional  os  diálogos  e  trocas  de

experiências nos ensinam com mais um exemplo de como temos bons resultados à formação

continuada quando a universidade se aproxima dos professores da educação básica e a eles

dão voz e oportunidade de construir e reconstruir boas práticas que contribuam à valorização

do seu trabalho e carreira:

Segundo  os  professores  participantes,  em  uma  roda  de  conversa  para  o
encerramento do projeto, as ações do projeto, sobretudo as oficinas, oferecem uma
oportunidade de (re)pensar novas práticas de ensino em Cartografia Escolar,  ou
seja, eles afirmaram a importância de sua formação continuada por meio de uma
aproximação  com UNIVASF,  campus  de  Senhor  do  Bonfim  (Bahia).  Como a
maioria destes profissionais não são formados em Geografia, o projeto propiciou
um caminho de  diálogo e  futuras  pesquisas  entre  a  universidade,  os  discentes
(futuros professores) e esses profissionais em busca por melhoria da qualidade do
ensino de Geografia e das escolas públicas do município de Senhor do Bonfim e
do território de identidade do Piemonte Norte do Itapicuru (Bahia).  (MALAVSKI,
2020 p.240)

Com  isso,  realçamos,  em  especial  em  cursos  de  Licenciatura  em  universidades

públicas que:

Os  projetos  de  extensão  das  universidades  públicas  brasileiras  são  ações
importantes para a promoção de debate técnico e científico entre as comunidades
onde  essas  instituições  estão  inseridas,  pois,  permitem  uma  atuação  direta  da
universidade de acordo com as demandas sociais locais-regionais.  Ou seja,  são
ações que permitem promover uma transformação da realidade socioespacial local-
regional-nacional. Projetos extensionistas na área de educação permitem, enquanto
virtualidade,  uma  transformação  da  qualidade  da  educação  pública  e  uma
formação cidadã, ao auxiliar a (re)construção da identidade docente e dos sujeitos
de ensino envolvidos.  (MALAVSKI, 2020 p.241)

          Outro projeto de extensão que merece destaque acontece na Universidade Federal da

Fronteira  Sul,  campus Cerro Largo,  no Estado do Rio Grande do Sul.  O projeto Ciclos

Formativos no Ensino de Ciências e Matemática atua na formação continuada de professores

de  Ciências,  o  projeto  de  extensão  almeja  a  indissociabilidade  entre  pesquisa,  ensino  e

extensão. Sobre esse projeto de extensão analisa que:

Os  movimentos  formativos  desencadeados  por  este  projeto  de  extensão
permitiram-nos reconhecer a importância de elementos que se tornam formativo-
constitutivos  do  processo  de  formação  de  professores,  em  especial  acerca  da
formação continuada.  (PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019, p.142)
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      Ao longo do trabalho Person et al. (2019) percebem como algumas situações e ações

contribuíram significativamente para a formação continuada dos professores de Ciências que

participaram  do  curso  extensionista,  atividades  como:  troca  de  experiências  e  diálogos

através de relatos de práticas, reflexões sobre dificuldades em sua profissão e aproximação

com modos e práticas de colegas docentes, gerando debates e reflexões ao longo do processo

formativo de cada encontro, levando à sistematização de experiências:

Entendemos,  como  processo  de  Sistematização  de  Experiências,  encontros  de
formação em que os professores são postos a discutir práticas relatadas por outros
colegas. Previamente um participante deverá relatar uma escrita já sistematizada
que partiu de uma vivência sua, preferencialmente descrita em diário de formação,
como uma prática docente. (PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019, p.144)

Percebemos também o processo de formação como possibilidade de pensar uma
via de mão dupla (possibilitada pela extensão) que vai do individual ao coletivo, e
ainda outra, que vai da Escola para a Universidade, e em ambas um caminho de
volta. Nos episódios e turnos apresentados tornaram-se visíveis os benefícios do
processo formativo a formação e docência dos participantes da tríade de interação,
sejam  eles:  professores  da  educação  básica,  os  licenciandos  e  professores
formadores. (PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019, p.146)

      Podemos  concluir  que  em projetos  de  extensão  universitária,  tratar  da  formação

continuada de docentes acarreta ganhos à formação inicial, aos estudantes de graduação e ao

fomento de importantes ferramentas/mecanismos de valorização da carreira e da construção

da prática  profissional,  por  exemplo,  o  uso dos  relatos  de  práticas  e  a  reflexão sobre a

própria prática e a de seus pares docentes. 

Estes  mecanismos/elementos  formativos:  a  escrita,  o  relato  e  o  diálogo,  são
utilizados  como  facilitadores  do  processo  de  formação  na  metodologia  da
sistematização  de  práticas,  e  nos  levam a  compreender  como a  sistematização
torna-se articuladora da reflexão na formação de professores. Permite afirmar que
a transformação das práticas pedagógicas vai acontecendo à medida que há uma
interação  com  outros  profissionais  da  área.  (PERSON;  BREMM;  GÜLLICH,
2019, p.146)

         O trabalho colaborativo das ações e projetos citados e de tantos outros espalhados pelo

mundo é antes de tudo importante não só pelos resultados e ganhos supracitados, mas pelo

próprio processo de crescimento coletivo que acontece. Rogado et al (2008) sobre o trabalho

colaborativo e a parceria entre universidade e escola na formação inicial e continuada do

professor afirma que:

Aprimorar  a  qualidade  do  ensino  e  melhor  formar  os  professores  são  ações
integradas que passam pela desfragmentação do conhecimento e pela aproximação
entre o mundo teórico (Universidade) e o mundo real (Escola) dos professores. A
formação de professores ocorre de forma contínua e permanente, no exercício da
própria profissão de educador, e envolve a articulação das disciplinas escolares,
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valorizando o coletivo, em um entendimento da ciência como produção humana
que  se  aquilata  com  as  contribuições  de  olhares  diversos  multidisciplinares.
(ROGADO et al, 2009, s.p)

       Em concordância com o trecho acima, os cursos colaborativos têm sem dúvidas papel

fundamental na formação continuada docente, entretanto, cabe também o reconhecimento

dessa importância junto a formação inicial, possibilitando a criação da chamada cultura de

colaboração, na qual, poderá unir conhecimentos teóricos e práticos como princípios.

         No ARTICULA-TE e em outras iniciativas colaborativas de formação continuada e

formação inicial docente, se valoriza a carreira docente e seu processo de formação, dá voz

ao docente em suas dificuldades e dá visibilidade para suas práticas. Nessa perspectiva:

[...]  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  cooperação  entre  professores-tutores,
professores  do  Ensino  Médio,  licenciandos  e  professores  universitários  é
definitivo,  também,  para  a  constituição  de  uma  cultura  de  colaboração  e
construção de conhecimentos escolares entre Universidade e Escola Pública. Para
que  nossos  estudantes,  futuros  professores-pesquisadores,  obtenham  melhor
formação, a cooperação de modo efetivo em ações nas Unidades de Ensino como
parceiros colaborativos é fundamental. Haveria um aperfeiçoamento profissional
dos docentes formadores  e do corpo docente da Educação Básica,  bem como a
ampliação  de  oportunidades  à  (re)construção  de  conhecimentos  científicos  e
culturais dos estudantes do Ensino Médio. (ROGADO et al, 2009, s.p)
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3. METODOLOGIA

O tipo  de  pesquisa  foi  pesquisa  descritiva  de  natureza  qualitativa.  O  contexto  de

realização do estudo é o ciclo de seminário luso-brasileiro denominado ARTICULA-TE do

Articul@ções devidamente registrado no Sistema de Informação de extensão da UNIFESP -

SIEX  19099.  Devido  ao  grande  número  de  referências  bibliográficas  e  grande  conteúdo

recolhido  em  vídeos  do  ARTICULA-TE,  foram  compilados  temas  de  interesse  para

possibilitar  o  melhor  desenvolvimento  da  pesquisa,  reflexões  e  elaboração  do  presente

trabalho de modo a atingir seus objetivos, sobretudo, não se distanciar de entender as causas

da  desvalorização  da  profissão  docente,  que  mesmo  sendo  uma  carreira  de  reconhecida

importância social, sofre com diferentes etapas e tipos de desvalorização. 

O foco da pesquisa foi direcionado a dois dos cinco vídeos do ciclo de seminários,

pois, foram nesses vídeos que se concentraram elementos relativos aos temas principais deste

trabalho. Os temas principais referem-se aos relatos de práticas, desencanto com a profissão

docente, formação e profissionalização docente e o desenvolvimento e valorização da carreira.

A fonte de dados são 2 vídeos do Ciclo de Seminários Virtuais Articula-te – “Articula-

te - Ciclo de Seminários Virtuais Luso-Brasileiro - Elisa Saraiva – 25/07/2020” e “Seminário

virtual Articula-te - Roda de conversa sobre Relatos de Práticas Profissionais – 22/08/20”.

Pode-se acessar aos vídeos a partir dos Códigos QR abaixo:

Figura 10 – QR Code vídeo dia 25/07/2020
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Figura 11– QR Code vídeo dia 22/08/2020

As  transcrições  das  narrativas  de  dados  secundários  dos  2  vídeos  no  Youtube

constituíram o corpus de análise. Por definição, entende-se os dados secundários como dados

que já foram são aqueles que já foram coletados, ordenados  ou até mesmo analisados, com

outros objetivos  que não os da pesquisa em questão.  O método de coleta  de dados foi  a

observação das narrativas de dados secundários dos supracitados vídeos no canal do Youtube

do  projeto  de  extensão  registrado  junto  à  Unifesp.  O  método  de  análise  foi  análise  de

conteúdo  Bardin  (2016).  Os  métodos  de  coleta  de  dados  e  de  análise  de  dados  estão

sintetizados na tabela 3:
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Tabela 3- Métodos de coleta e de análise de dados do trabalho de conclusão de

curso

Método de Coleta de Dados (critérios) Método de análise de dados (critérios)

- Observação  das  narrativas  de
dados  secundários  do  canal  do
Articulações  no  Youtube
(playlist  de  acesso  público  e
irrestrita)  

- 2 vídeos -  “Articula-te - Ciclo
de Seminários  Virtuais  Luso-
Brasileiro  -  Elisa  Saraiva  –
25/07/2020”  e  “Seminário
virtual  Articula-te  -  Roda  de
conversa  sobre  Relatos  de
Práticas  Profissionais  -
22/08/20”.

Análise de conteúdo 

Recordamos o exposto no capítulo 1 de que tivemos atenção às questões éticas no

processo de pesquisa e ao término do TCC divulgaremos o trabalho aos participantes e marcar

novo seminário para apresentar os resultados. 

Relativamente  à  análise  de  conteúdo,  adotamos  Bardin  (2016).  Segundo  este

referencial metodológico, o objeto da análise de conteúdo é a linguagem, nomeadamente a

palavra (aspecto individual e em ato da linguagem), quer dizer, a prática da língua realizada

por emissores identificáveis. A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás

das palavras, ou seja, mais o sentido do que o significado.

As três etapas consideradas por Bardin (2016) são:

- Pré análise – destacamos a análise flutuante que neste estudo revelou-se na 1ª vez de

visualização do vídeo marcando pontos importantes. Posteriormente selecionamos os 2 vídeos

do ciclo e iniciamos a codificação nas colunas no excel;

-   Exploração do material - análise do corpus e categorização;
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    - Tratamento dos dados (Descrição, inferência e interpretação). Envolve inicialmente a

descrição, que é a fase de enumeração das características do texto, resumida após o tratamento

inicial  e,  posteriormente,  a  inferência,  que  é  o  processo  intermediário  que  vai  permitir  a

passagem, explícita e controlada, à fase seguinte, onde ocorre a interpretação (significação

concedida a essas características).

O nosso processo de análise de dados recorreu à técnica de análise de conteúdo e

permitiu-nos  fazer  uma  análise  categorial.  Todo  o  procedimento  de  análise  de  conteúdo

adotou uma abordagem indutiva, trabalhando de modo a que as abstrações fossem emergindo

durante todo o processo, interpretando e dando uma significação ao conteúdo dos excertos

identificados. Deste modo, criou-se um sistema de categorias,  a partir de três dimensões de

análise (micro, meso e macro), que foram identificadas em trabalhos prévios dentro da Rede

Articul@ções, partindo dessas dimensões pré-existentes, foi durante esse estudo identificadas

as  categorias  e  indicadores,  sendo  esses  criados  no estudo,  sendo  relativos aos  assuntos

tratados nas falas dos docentes no ARTICULA-TE. Recorreu-se a identificadores textuais nas

transcrições das narrativas e posteriormente, embora o objetivo fosse realizar um estudo de

natureza qualitativa, ao longo da exposição dos resultados fez-se o levantamento quantitativo

dos assuntos identificados nas falas dos docentes participantes do ciclo de seminários.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

São características dos relatos de práticas: Ação passada; não negação da realidade e

humildade  para  ser  fiel  e  sincero  na  descrição  de  evidências  de  erros  e  acertos  porque

desejamos aprender com o processo; formato de aula (ou conjunto de aulas) que seja relevante

para o ensino de certo tópico, ou que seja revelador de como podem ser desenvolvidas certas

competências ou usados certos materiais, recursos ou equipamentos. 

Os relatos de práticas necessitam de multi-registros (multimodal) e estar centrado nas

tarefas dos alunos e não exclusivamente exaltando a estratégia utilizada pelo professor. 

A NM deverá conseguir transportar o leitor para a vivência da aula, ou seja, deve
transparecer  a forma como se encadearam as  ações  e  reconhecê-la como prática
verdadeira. A sua característica descritiva e genuína, acompanhada pelos aspectos
multimodais,  ajudam a torná-la rica não apenas em expressividade,  mas também
como objeto  de  estudo  confiável.  Para  que  tal  seja  conseguido,  ela  tem de  ser
verificável,  ou seja, todos os elementos narrados deverão poder ser comprovados
mediante os dados recolhidos. (PEIXOTO, 2019, p. 27)

Figura 12 -  Material do curso sobre narrações multimodais do curso feito pela

Rede Articul@ções

Os relatos de práticas (que pode ser via narração multimodal ou não) é importante para

o desenvolvimento profissional através da reflexão pessoal e da reflexão com os pares sobre

erros e acertos da prática e sobre as facilidades  e dificuldades pessoais que cada docente

entende ter e entende que precisa manter ou melhorar em sua prática docente ao longo da

carreira.
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A investigação desenvolvida e o trabalho colaborativo com professores permitiram
verificar que as NM são um instrumento rico e multifacetado e podem: (a) ser objeto
de investigação; (b) oferecer uma visão integradora de um professor de C&T em
ação e/ou (c) ser utilizadas pelos professores no contexto do seu desenvolvimento
profissional ou mesmo na formação inicial. (PEIXOTO, 2019, p. 15)

Concordando que: 

O  desenvolvimento  profissional  de  professores,  alicerçado  numa  dinâmica
colaborativa e em grupo, constituiu um cenário onde a NM pode ser muito útil. Em
particular,  pensamos  nesta  utilidade  num  quadro  de  formação  contínua  de
professores,  onde a reflexão  e a  reflexão  sobre  a ação  docente  assumem grande
importância  enquanto  competências  essenciais  ao  desenvolvimento  profissional.
(PEIXOTO, 2019, p. 29)

A troca de experiências, acertos e desacertos tornam-se fundamental na construção

da prática docente e desenvolvimento de formação na unicidade e cooperação da carreira e

importância  dos  saberes  de  todos  docentes,  sem  distinção  de  sistemas  educacionais  e

estreitamento da relação entre escola básica e universidade, que por consequência aproxima

o conhecimento prático-profissional dos docentes ao espaço teórico da universidade e dos

graduandos, fortalecendo ações de formação formal na graduação, atividades de extensão e

formação continuada  do professor  iniciante  ou mais  experiente,  sendo valorizada,  assim

como no ARTICULA-TE a presença, as falas, saberes e demandas de todos. 

É preciso que todos tenham um estatuto de formador, universitários e professores
da educação básica. Só com igualdade de tratamento conseguiremos um encontro
autêntico entre mundos que se conhecem mal e que vivem em situações de grande
disparidade,  tanto nas condições materiais de vida como na imagem social  que
deles  se  projeta.  Só  assim  conseguiremos  construir  comunidades  profissionais
docentes, que sejam comunidades de aprendizagem e de formação, e não meras
reproduções  de  uma  “teoria  vazia”,  que  tantas  vezes  marca  o  pensamento
universitário,  ou de uma “prática  vazia”,  infelizmente tão presente nas escolas.
(NÓVOA, 2017, p. 1117)

Acerca  da  formação  inicial  formal  e  reflexiva  para  a  construção  da  prática  e

identidade  pessoal  do professor,  concordo com Nóvoa (2017),  quando afirma no trecho

abaixo:

Precisamos  de  espaços  e  de  tempos  que  permitam  um  trabalho  de
autoconhecimento,  de  autoconstrução.  Precisamos  de  um acompanhamento,  de
uma reflexão sobre a profissão, desde o primeiro dia de aulas na universidade, que
também  ajudam  a  combater  os  fenômenos  de  evasão  e,  mais  tarde,  de
“desmoralização” e de “mal estar” dos professores.  (NÓVOA, 2017, p.1121)

É preocupante que a desvalorização do desenvolvimento do docente possa começar

na universidade, seja na não valorização das práticas e conhecimentos do cotidiano escolar
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real, pouco prestígio do curso de Licenciatura por parte de ingressantes que o escolhe como

segunda opção ou ingressa na Licenciatura já com uma postura de afastamento da escola,

não sendo incomum eu ter  ouvido de  colegas  graduandos:  “não quero  ser  professor  ou

professora”.

Não é aceitável que em muitos países, e também no Brasil, a escolha de um curso
de  licenciatura  seja  uma segunda  escolha,  por  falta  de  outras  alternativas,  por
razões de horário (oferta de cursos noturnos) ou por facilidade (cursos à distância).
A  primeira  fragilidade  da  profissão  reside,  justamente,  neste  momento  inicial.
(NÓVOA, 2017, p.1121)

         Contrapondo a essa realidade de desvalorização e pouca interação entre universidade e

conhecimento prático do cotidiano escolar, temos iniciativas de extensão, por exemplo, a

Rede Articul@ções e o próprio ARTICULA-TE, meu objeto de pesquisa. Tais iniciativas

extensionistas em cursos de Licenciatura tornam-se essenciais para validar conhecimentos

práticos através da articulação prática, pesquisa e ensino, bem como, são pontos de ligação

importantes  entre  escolas  e  universidades  e  para  cumprir  esse  papel  deve  fortalecer  o

fomento  à formação  inicial,  formação  continuada,  valorização  das  práticas  e  trocas  de

experiências reais entre docentes e futuros docentes.

   No  fragmento  abaixo,  Nóvoa  (2017),  corrobora  a  ideia  da  qual  concordo  sobre  a

importância  que deve ter  a  formação colaborativa  e  compartilhada,  sobretudo,  junto  aos

estudantes de Licenciatura e professores em início de carreira.

É neste entrelaçamento que reside o segredo da formação inicial dos professores,
bem como da construção de processos de indução profissional (residência docente)
que assegurem a transição entre a formação e a profissão e, mais tarde, de modelos
adequados de formação continuada. (NÓVOA, 2017, p.1124)

A presença de professores experientes  junto aos universitários  que pretendem ser

professores deve ser incentivada e acontecer constantemente, não apenas em estágios, mas

deve ser facilitado em cursos de extensão universitária e na curricularização da extensão,

favorecendo a cooperação entre escola básica e curso de formação de professores.

A extensão universitária, de acordo com o artigo 207 da Constituição de 1988, é
uma ação indissociável ao ensino e à pesquisa. Essa prática acadêmica pode ser
uma forma  de  aproximação  para  promover  um diálogo com outros  setores  da
sociedade,  viabilizando uma produção de conhecimentos de forma colaborativa.
(LIMA; AZEVEDO; AMORIN, 2015, p. 120)

O  eixo  de  qualquer  formação  profissional  é  o  contato  com  a  profissão,  o
conhecimento  e  a  socialização  num  determinado  universo  profissional.  Não  é
possível formar médicos sem a presença de outros médicos e sem a vivência das
instituições de saúde. Do mesmo modo, não é possível formar professores sem a
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presença  de  outros  professores  e  sem  a  vivência  das  instituições  escolares.
(NÓVOA, 2017, p.1122)

Na tabela abaixo (Tabela 4) apresenta-se um levantamento quantitativo das falas dos

docentes,  qual foram agrupados os principais assuntos analisados nos fragmentos de fala a

serem apresentados nesse trabalho e a porcentagem com que esses assuntos são abordados

nas falas dos docentes participantes do ARTICULA-TE.

Tabela 4- Principais assuntos das falas dos docentes no ARTICULA-TE

Número do

assunto

Assuntos nas falas dos docentes Porcentagem  de

recorrência do assunto

1 Ao  elaborar  relatos  de  práticas  através  de  narrações

multimodais,  foi  percebido pelo docente uma melhora na

sua prática profissional.

31%

2 Troca  de  experiências  entre  os  pares  através  do

compartilhamento  e  leitura  dos  relatos  dos  pares  é

ferramenta para reflexão individual e coletiva que leva ao

desenvolvimento  profissional  (melhora  da  prática

letiva/prática profissional).

10%

3 Destacar  a  importância  da  elaboração  e  publicação  dos

relatos de práticas para o desenvolvimento profissional e a

articulação entre pesquisa e prática.

7%

4 Importância da publicação das narrações multimodais para

dar  visibilidade  à  prática  letiva  do  ensino  básico  para  a

busca da valorização da carreira.

10%

5 Valorização do conhecimento prático e preocupação em que

haja  disseminação,  validação  e  articulação  entre  os

conhecimentos teóricos e práticos.

14%

6 Explicação  das  características  estruturais  das  narrações

multimodais.

7%

7 Rede Articul@ções como fomentadora de ações e práticas 7%
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colaborativas,  onde  aproxima-se  escola,  universidade,

docentes e outros segmentos da sociedade.

8 Reivindicações  docentes  em  prol  do  respeito  ao  1/3  da

jornada remunerada para a formação.

7%

9 Dificuldades  relacionadas  à  precarização  do  trabalho  e

carreira docente

7%

É percebido que os benefícios das narrações multimodais para o desenvolvimento

profissional pessoal e coletivo e a busca da visibilidade via publicação dessas narrações para

uma  consequente  busca  por  maior  valorização  da  carreira  docente  através  de  políticas

públicas são pontos que aparecem com maior frequência no ARTICULA-TE. Destacam-se

os assuntos 8 e 9 que reforçam as falas dos docentes no que se relaciona a incômodos,

sentimentos e realidade de desvalorização da carreira e da prática profissional pela falta de

políticas públicas e respeito a direitos que são reivindicações dos docentes.

 Figura 13- Gráfico da análise quantitativa dos fragmentos
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Ao analisar  a  figura  13 é  possível  sintetizar  que  são  encontrados  nas  falas  dos

docentes que participaram do Ciclo de Seminários virtuais luso-brasileiro ARTICULA-

TE - Dos Relatos de Práticas Profissionais à articulação da pesquisa com as práticas, os

temas:

- Falta de tempo para dedicar à formação devido ao excesso de tarefas burocráticas,

assim,  prejudicando  a  realização  de  registros,  a  sistematização  de  dados,  o

compartilhamento de relatos de práticas e a discussão de práticas.

- A dificuldade da produção de conhecimento ocorre na apropriação da rotina prática,

o  que  dificulta  o  processo  de  disseminação  e  validação  do  conhecimento  e  das

práticas. 

- A operacionalização do conhecimento e impactos no seu uso prático. Acontece um

breve  debate  sobre  obstáculos  do  dia  a  dia  da  profissão  que  impedem  ou

desestimulam a elaboração de relatos de práticas.

- A não existência de políticas na carreira que valorizam esse trabalho (dificuldades

como  essas  também  levam  ao  desencanto  com  a  carreira  docente),  podendo  o

acúmulo de situações de  stress e não reconhecimento profissional levarem a uma

ruptura  com a  docência  que  leva  ao  abandono  definitivo  do  ensino  básico.  Em

poucos  casos  há  a  permanência  da  docência  no  ensino  superior  quando  existe

formação.

A questão da formação de professores não pode ser dissociada do problema das 
condições de trabalho que envolvem a carreira docente, em cujo âmbito devem ser 
equacionadas as questões do salário e da jornada de trabalho. Com efeito, as 
condições precárias de trabalho não apenas neutralizam a ação dos professores, 
mesmo que fossem bem formados. Tais condições dificultam também uma boa 
formação, pois operam como fator de desestímulo à procura pelos cursos de 
formação docente e a dedicação aos estudos. Ora, tanto para garantir uma 
formação consistente como para assegurar condições adequadas de trabalho, faz-se
necessário prover os recursos financeiros correspondentes. Aí está, portanto, o 
grande desafio a ser enfrentado (SAVIANI, 2009, p. 153).

Para  apresentar  os  resultados,  optamos  por  utilizar  as  3  dimensões  identificadas

(Micro, Meso e Macro) e suas respectivas categorias (Tabela 5) que serão detalhadas nas

próximas seções.
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Tabela 5- Dimensões e suas categorias

Dimensões Impactos Categorias

Micro  (Sobre  o

indivíduo) 

Impactos na prática letiva e no próprio

indivíduo através da reflexão sobre sua

prática profissional.

Reconhecimento do relato de práticas

como  instrumento  de  busca  de

visibilidade  à  docência  no  ensino

básico.

 Desenvolvimento  profissional-

Melhoria da prática docente.

 Reflexão  sobre  a  carreira  e  a

busca da valorização.

Meso  (Entre

instituições:

Universidade  e

escolas)

O  fortalecimento  das  redes

colaborativas,  valorização  docente  e

compartilhamento  de  experiências

profissionais e práticas entre os pares,

reconhecendo  a  importância  da

disseminação do conhecimento prático.

 Importância  da  produção  e

partilha de relatos de práticas.

 Fomento  às  redes  colaborativas

(entre  professores,  escolas  e

universidades).

Macro  (Legislação,

Poder  público  e

Sociedade)

Impacto  da  legislação  sob  a  prática

docente e formação continuada

 Oportunizar  a  reivindicação  por

melhorias na carreira.

  Reflexão sobre a realidade das

políticas  públicas  para  a

valorização docente.

 Discussão  de  fatores  de  viés

político, legislação e carreira que

dificultam  a  formação

continuada.

57



4.1 Dimensão Micro

Esta primeira dimensão está diretamente relacionada aos impactos sobre o indivíduo,

sobre  o docente  e  suas  práticas  letivas,  bem como,  sobre a  reflexão profissional  frente  a

realidade prática na sala de aula. Categorias e indicadores estão sistematizados na Tabela 6.

Tabela 6- Dimensão Micro: Categorias e Indicadores

Dimensão Categorias Indicadores

Dimensão  Micro  (Sobre  o

indivíduo): Desenvolvimento

e prática profissional

Desenvolvimento  profissional  -

Melhoria da prática docente.

Melhoria  da  prática  letiva  do

professor  que entra  em contato

com  a  prática  relatada  (como

traz questões aos alunos,  como

as  atividades  são  explicadas,

etc).

Reflexões  realizadas  sobre  a

prática docente

Reflexão  sobre  a  carreira  e  a

busca  da valorização.

Necessidade  da  articulação  de

conhecimentos  teóricos  com os

práticos.

Uso da elaboração e publicação

dos  relatos  de  práticas  como

ferramenta para dar visibilidade

ao docente da escola básica.

A  primeira  categoria  apresentada  nesta  dimensão  Micro  é  Desenvolvimento

profissional - Melhoria da prática docente. Aqui alguns trechos de falas, reflexões e relatos

ocorridos durante o ARTICULA-TE e que trazem indicadores sobre a melhoria da prática

letiva e desenvolvimento profissional pessoal e coletivo através da elaboração, contato via

narração multimodal  com a prática realizada  por si  ou por outro e compartilhamento  dos

relatos  de  práticas.  A  Seguir  temos  excertos  associados  à  categoria  Desenvolvimento

profissional - Melhoria da prática docente e ao indicador Melhoria da prática letiva do
58



professor que entra em contato com a prática relatada (como traz questões aos alunos,

como as atividades são explicadas, etc).

(S-A-E)10 “Um  dos  aspectos  que  eu  tive  que  melhorar  e  senti  que  tinha  que
melhorar quando fiz os primeiros relatos de práticas foi exatamente perceber que eu
tinha que explicar a tarefa muito bem, ou seja, a tarefa tinha que ficar clara e os
alunos  tinham  que  perceber  exatamente  o  que  deles  era  esperado,  qual  era  o
produto final que eles tinham que fazer.” (Fragmento 1)

A análise  do excerto  anterior  evidencia  que  através  das  narrações  multimodais  os

professores identificam aspectos da sua prática letiva que carecem de melhoria. Neste caso,

o(a) professor(a) identifica lacunas ao nível de uma das ações da mediação relacionada com o

modo  como  apresenta  as  tarefas  em  sala  de  aula.  Esta  reflexão  potencializa  o

desenvolvimento profissional. 

(S-A-E)  “Eu vou identificando aspectos que são cruciais para o relato da minha
prática como o tipo de tarefa que eu apresentei, no formato que eu apresentei, que
tipo  de  tarefa  era,  se  era  uma  tarefa  experimental,  se  era  uma  resolução  de
problemas se eles estavam fazendo um projeto de investigação, que tipo de tarefa
que eu lhes dei, se foi uma pesquisa bibliográfica, portanto descrever o que foi feito
por mim e pelos alunos, a forma como eu apresentei e a forma como os alunos
trabalharam. E depois todas as ações de mediação do professor no sentido de quais
foram os recursos que eu dei aos alunos, quais foram as ajudas que eu lhes dei
quando tiveram dúvidas  e  o que é que eu lhes  respondi  quando eles  colocaram
questões  e  esse  tipo  de  informações  que  tem  que  ser  colocadas  no  relato.”
(Fragmento 2)

No  excerto  fragmento  2,  o(a)  professor(a)  expõe  como  a  narração  multimodal

contribui para a melhora se sua prática letiva. Nessa fala o(a) docente explica que identifica

na narração multimodal  aspetos relacionados com a diversidade de tarefas  e a gestão dos

recursos  em  sala  de  aula,  percebendo  a  partir  das  dinâmicas  e  resultados  como  foi  seu

desempenho em sua prática.

(S-A-E)  “Um  dos  primeiros  obstáculos  no  desenvolvimento  profissional  é  a
apreciação que eu tenho sobre mim mesmo, a apreciação que eu tenho sobre as
minhas práticas, portanto, o relato ajuda a melhorar a apreciação sobre minhas

10 As siglas no início de cada fragmento trata-se de um código criado pelo autor e suas orientadoras 
para que esses soubessem identificar os autores das falas, sendo o código criado para que se 
mantivessem na escrita do estudo o anonimato dos docentes que tiveram as falas colhidas na análise
dos vídeos.
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práticas a perceber que aquilo que eu acho que são as minhas práticas e aquilo que
elas são efetivamente é ligeiramente diferente.” (Fragmento 3)

No fragmento 3, o(a) professor(a) explica que para que aconteça o desenvolvimento

profissional docente é necessária a apreciação pessoal sobre sua prática letiva, desse modo,

o(a) autor(a) da fala expõe que o relato de prática tem papel fundamental para a apreciação

sobre as práticas planejadas e de fato realizadas, conseguindo fazer essa análise real da prática

letiva através da elaboração do relato de práticas. Assim, conseguindo uma visão mais realista

da prática letiva consegue romper o que é colocado pelo(a) docente como um dos obstáculos

para o desenvolvimento profissional.

(V-I-T)“Eu achei interessante esses relatos para a própria equipe para o próprio
professor dividir experiências e se auto avaliar qual é o impacto da sua aula na vida
daquela pessoa. Porque o objetivo nosso enquanto professores é impactar a vida dos
alunos.” (Fragmento 4)

Ao ter contato com o que é uma narração multimodal e ver exemplos de relatos de

práticas  o(a)  professor(a)  mostra  em sua  fala  uma satisfação em ter  esse contato  com as

narrações  multimodais  e  expõe  no  fragmento  4  suas  considerações  sobre  a  melhora  do

desempenho  profissional  e  melhoria  das  aprendizagens  dos  alunos  que  pode  vir  do

compartilhamento de experiências entre os pares através das narrações multimodais.

(S-A-E)  “(O  relato  de  práticas)  evidencia  erros  e  acertos,  porque  desejamos
aprender com o processo (...) pode ser uma aula ou conjunto de aulas que sejam
relevantes para o ensino de certo tópico.” (Fragmento 5)

O excerto acima corrobora com o papel dado por docentes ao relato de práticas como

ferramenta  que  permite  o  desenvolvimento  profissional  por  meio  da  elaboração,  leitura  e

compartilhamento  do  relato,  dando  aos  docentes  evidências  de  erros  e  acertos  durante  a

prática.

(S-A-E) "Ao relatar nos permite perceber, por exemplo, se um dos aspectos críticos
que eu preciso melhorar na minha ação é por exemplo o modo como eu (docente)
explico  a  tarefa...eu  digo  tudo  aos  alunos,  dou-lhes  as  informações  todas..."
(Fragmento 6)

Ao relatar, sistematizar e perceber evidências sobre sua prática, o(a) docente a partir

de um olhar crítico de seu relato consegue, como afirma o(a) autor(a) da fala do fragmento 6,

reunir evidências e críticas que oportunizam um momento para aprender com o processo e
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levar a melhora da prática profissional e desenvolvimento da carreira, os trabalhos de Saraiva;

Lopes; Cravino (2009) e  Almeida; Gonçalves; Perrier (2017)  apresentam contribuições dos

relatos de práticas à valorização da prática docente e como os relatos de práticas contribuem

para a formação e profissionalização docente.

Conforme referido por  Nóvoa (2009),  a formação de professores  é para além da

formação inicial. A formação continuada, em especial, em ações junto a outros docentes é

essencial  à  profissionalização  docente  e  à  prática  do  exercício  profissional  coletivo  e

colaborativo.

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa
profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com
os outros professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão
sobre  o  trabalho  e  o  exercício  da  avaliação  são  elementos  centrais  para  o
aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão.
(NÓVOA, 2009, p.30)

Na categoria  Desenvolvimento profissional - Melhoria da prática docente,  ainda

aparecem os relatos de práticas como instrumentos que levam à reflexão da prática docente e

como consequência dessa reflexão temos o desenvolvimento profissional. Zabalza (2004) e

Zabalza (1994) mostram que a reflexão individual e reflexão coletiva gerada pela elaboração

e compartilhamento dos relatos de práticas são etapas importantes para que aconteça avanço

no desenvolvimento profissional.  Os fragmentos apresentados abaixo estão associados ao

indicador Reflexões realizadas sobre a prática docente.

(V-I-T)“A escrita é essa oportunidade de sistematizar, de organizar o pensamento e
de rever o que deu certo o que não deu certo.” (Fragmento 7)

A análise do fragmento 7 mostra que é reforçado o caráter da escrita do relato de

práticas em ser momento que oportuniza a reflexão pessoal e coletiva sobre os erros e acertos

da  prática  docente,  buscando  uma  consequente  melhora  da  prática  (desenvolvimento

profissional)

(S-A-E)“E  se  nós  fizermos  isso  (construção  de  relatos  de  práticas) de  forma
sistemática  focados  na  tarefa,  vamos  tomando  consciência  dos  aspectos  que  eu
ainda não tinha percebido e que vão sendo melhorados e até podemos identificar
nos relatos seguintes de que forma que as coisas melhoraram.” (Fragmento 8)

(S-A-E)"Ao refletir  sobre isso  (minha prática e  relato de prática escrito) eu vou
evoluir, eu vou querer evoluir." (Fragmento 9)
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Nas falas o(a) docente corrobora com a importância de tomar consciência de erros e

acertos que às vezes não são percebidos na prática letiva, mas que “aparecem” ao se construir

relatos  de  práticas.  Com  isso,  construir  relatos  focados  na  tarefa  colocam  em evidência

aspectos a serem melhorados. É o relato de prática ferramenta que pode ser usado em cursos

de  formação  inicial  e  continuada  para  explicar  como  a  construção  correta  do  relato  e  a

reflexão  sobre  ele  colabora  com  a  melhora  da  prática  profissional,  tornando  possível  o

desenvolvimento profissional. 

(S-A-E)"O fato de nós termos ali um relato escrito que nos faz olhar sobre aquilo
que nós escrevemos tem um poder transformador muito grande, tem um poder de
mexer  conosco.  De  nós  lermos  o  que  escrevemos  e  aquilo  nos  torna  inquietos
porque começamos a perceber aspectos que dizemos assim: 'isso correu mal aqui
porque eu fiz mal ali'... eu consigo perceber o que aconteceu." (Fragmento 10)

      A análise do fragmento 10 mostra o poder transformador relativo ao desenvolvimento

profissional que é atribuído pelo(a) docente ao relato de práticas. A fala demonstra como o

relato  associado a  reflexão  do que  se  lê  e  se  vê  leva  a  uma inquietude,  essa  inquietude

associada ao processo de reflexão coletiva ou entre os pares identifica aspectos da prática a

serem melhorados.

A captura  durante  o  ARTICULA-TE dos  fragmentos  apresentados  associados  ao

indicador  reflexões  realizadas  sobre  a  prática  docente  destacam os  aspectos  da  reflexão

individual ou coletiva, o que corrobora com o referencial teórico Zabalza (1994) no que se

relaciona a prática docente realizada e o aperfeiçoamento futuro que poderá ocorrer através

da abordagem reflexiva da prática que se tem contato como autor ou leitor de um relato de

prática.

Ao narrar a sua experiência recente, o professor não só a constrói linguisticamente,
como também a reconstrói ao nível do discurso prático e da atividade profissional
(a  descrição  vê-se  continuamente  excedida  por  abordagens  reflexivas  sobre  os
porquês e as estruturas da racionalidade e justificam que fundamentam os fatos
narrados). Quer dizer, a narração implica reflexão. (ZABALZA,1994, p. 95)

A segunda categoria da dimensão Micro é  Reflexão sobre a carreira e a busca da

valorização,  referida  pelos  docentes  participantes  do  ciclo  de  seminários  nos  seguintes

fragmentos a serem destacados.

Os dois fragmentos seguintes em destaque estão associados ao indicador necessidade

da articulação de conhecimentos teóricos com os práticos:
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(S-O-E)“O que a gente está tentando ver no âmbito dessa pesquisa é esse impacto
desse  conhecimento  produzido  pelos  práticos  agora,  porque  nós  agora  estamos
dizendo para os professores: ‘Olha é importante a gente produzir conhecimento,
fazer  relatos  das  práticas,  sistematizar  essas  práticas  e  publicar,  porque  esse
conhecimento  pode  ter  impacto  em  outros  práticos,  nos  pesquisadores  e  nos
formadores de professores’.” (Fragmento 11)

O fragmento 11, é indicador da necessidade da articulação de conhecimentos teóricos

com os práticos e mostra como o ciclo de seminários teve papel também em incentivar a

elaboração correta dos relatos de práticas para oportunizar sua divulgação e articulação entre

os conhecimentos teóricos e práticos. 

(S-A-E)“Uma articulação real entre a prática e a investigação, o processo torna-se
muito  mais  rico  e  a  investigação  permite  depois  também  ceder  dados  reais
recolhidos em contexto real.” (Fragmento 12)

O  excerto  acima  evidencia  que  houve  no  ciclo  de  seminários  a  preocupação  em

enfatizar a importância de dar visibilidade aos práticos, porém, sempre evidenciando também

a necessidade de possibilitar uma verdadeira troca de saberes e articulação entre práticos e

teóricos,  o que retornaria  em ganhos aos processos de investigação de atividades  práticas

relacionadas à ação letiva diária docente e demais assuntos relacionados à prática na escola.

Os fragmentos 13, 14, 15 e 16 se relacionam com o indicador uso da elaboração e

publicação dos relatos de práticas como ferramenta para dar visibilidade ao docente da

escola básica.

(V-I-T)“As práticas reais, o que acontece (…) nem sempre é o desejado, o que a
gente espera, enfim, então, eu acho que socializar isso,  compartilhar,  publicar é
importante  para  dar  visibilidade  ao que acontece  na realidade,  no  cotidiano  da
escola. Quando a gente acessa esse tipo de conteúdo de outros parceiros a gente
também pode rever a nossa prática" (Fragmento 13)

O excerto  acima contempla  uma fala  que evidencia  que o relato  de práticas  deve

relatar fielmente pontos positivos e negativos da prática, deve ser um relato verdadeiro, pois,

na prática real do dia na escola acontecem momentos bons e ruins, em muitas vezes, o que é

planejado em teoria acaba sendo muito ou pouco modificado frente a situações reais que a

prática em sala de aula expõe. Por exemplo, podemos em teoria imaginar que aquele jeito “x”

é o melhor para apresentar uma tarefa, mas ao estar em sala de aula percebemos que não deu

certo e acabamos tendo que recalcular. Nesse sentido, elaborar, publicar e compartilhar as
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práticas sendo relatadas como aconteceram é ferramenta para dar visibilidade aos docentes,

sobretudo aos docentes da escola básica e mostram caminhos para que quem tenha acesso ao

relato reveja suas práticas.

(S-A-E)"É muito importante a sala de aula começar a ter visibilidade. E aquelas
que são as práticas que os professores conseguem com seus alunos que eles tenham
resultados acima da média, bons resultados merecem vir à luz do dia." (Fragmento
14)

Propiciar visibilidade ao dia a dia e práticas reais da sala de aula, sobretudo, no ensino

básico público, é espaço para socializar práticas e resultados positivos que são benéficos à

prática letiva e podem dar ideias a serem aplicadas por outros docentes em suas práticas.

(S-O-E)“A gente tem que mostrar ao mundo o que os professores da Escola Básica
fazem para que haja essa mudança na carreira” (Fragmento 15)

Na fala acima o(a) professor(a) enfatiza a importância de a escola básica conseguir

uma visibilidade,  por  exemplo,  por  intermédio  da  publicação  das  narrações  multimodais.

Essas  publicações  expõem a vida real  da sala  de aula,  as  práticas  letivas  e  as  condições

materiais da aula e da carreira. Esta exposição clama por condições melhores de trabalho e de

carreira.

(S-O-E)"A gente  quer  concretizar  mudanças na carreira  do professor  da escola
básica." (Fragmento 16)

Ao documentar e tomar consciência das dificuldades da carreira e da prática letiva no

chão da escola e em interação com os alunos, os próprios professores fornecem elementos

concretos  para  que  a  sociedade  e  poder  público  ajam e promovam melhorias  na  carreira

(valorização profissional). 

Ao  trabalharem  juntos,  os  membros  de  um  grupo  se  apoiam,  visando  atingir
objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à
não-hierarquização,  liderança  compartilhada,  confiança  mútua  e
corresponsabilidade pela condução das ações. (DAMIANI, 2008, p.215)

Buscar  essa  visibilidade  para  o  docente  da  escola  básica  é  importante  para  que o

docente tenha por parte do poder público, da escola, dos colegas e da sociedade a valorização

da carreira que é tão reivindicada pelos docentes. 

O trabalho Piovezan; Dal Ri (2019), mostra que a burocratização, intensificação do

trabalho,  precarização  das  condições  de  trabalho,  dificuldade  da  valorização  da  carreira
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(sobretudo na escola pública) e formação continuada como dificuldades compartilhadas entre

Brasil  e  Portugal.  Enquanto  Abacar;  Aliante  (2018)  identifica  e  estende  esses  fatores  de

desvalorização da carreira docente como fatores de stress ocupacional em docentes do Brasil,

Moçambique e Portugal, o estudo realizado nesses três países lusófonos conclui sobre fatores

comuns que levam os docentes ao sentimento de desvalorização e situações de stress.

 Como é  referenciado  por  Abacar;  Aliante  (2018)  os  fatores  que  tiveram  maior

relevância nos três países são: sobrecarga no trabalho, mau comportamento de alunos, seguido

de salários baixos, condições inadequadas de trabalho. 

 Conforme referido por Bueno; Lapo (2003) a não valorização da carreira estabelece a

não  correspondência  aos  valores  e  às  expectativas  do  professor,  sendo  a  desvalorização

profissional  causadora  de fenômenos como o desencanto  com a profissão  e  abandono da

profissão. 

É importante destacar que a precarização da carreira, burocratização da jornada e não

respeito  à  jornada  de  formação  gera  desinteresse  em  formação  continuada,  bem  como,

somados ao  stress ocupacional são fatores que levam ao desenvolvimento de problemas de

saúde  como  a  síndrome  de Burnout, segundo Chang  (2009),  ao  verificar que  a  emoção

negativa se associa à maior intensidade de Burnout.
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4.2 Dimensão Meso

         A dimensão Meso está diretamente relacionada aos impactos sobre a relação entre

escolas  e  universidades  e  o  fortalecimento  das  redes  colaborativas  entre  instituições  e

docentes,  fortalecendo-as  através  da  aproximação  entre  pares,  compartilhamento  de

experiências e elaboração e divulgação de relatos de práticas. Categorias e indicadores estão

sistematizados na Tabela 7.

Tabela 7- Dimensão Meso: Categorias e Indicadores

Dimensão Categorias Indicadores

Dimensão  Meso  (Entre

instituições:

Universidade e escolas) Importância  da  produção  e

partilha de relatos de práticas.

Relação entre pares docentes e a

reflexão da própria prática.

Processo  complexo  que  requer

disseminação  e  não  apenas  a

divulgação.

Fomento  às  redes  colaborativas

(entre  professores,  escolas  e

universidades).

Oportunidade  de  encontro  de

professores  para  reflexão  sobre

prática  e  profissionalização

docente.

Rede  Articul@ções  empodera

docentes  e  aproxima  segmentos

da sociedade.

A primeira  categoria  da  dimensão  Meso é  referente  a  importância  da  produção  e

partilha de relatos de práticas. Na categoria Importância da produção e partilha de relatos

de práticas, associado ao indicador  relação entre pares docentes e a reflexão da própria

prática, temos os seguintes apontamentos:

(S-A-E)“A identificação  de  boas  práticas  surgem dos  nossos  pares,  surgem dos
resultados que nós apresentamos.” (Fragmento 17)
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A socialização de experiências e relatos entre os pares assume o papel de identificar o

que aconteceu de bom ou de mau, essa identificação de boas práticas é corroborada pela fala

acima.

(S-A-E)(Sobre refletir os relatos de práticas em conjunto) “Em conjunto com meus
pares é mais poderoso e esse desenvolvimento profissional torna-se mais efetivo.”
(Fragmento 18)

A importância do compartilhamento de experiências entre os pares que se tem com o

compartilhamento e discussão dos relatos de práticas é exposta como parte poderosa para a

obtenção de um desenvolvimento profissional. 

(S-A-E)“Uma narração multimodal é um relato de prática focado em uma tarefa e
complementado  com  elementos  multimodais,  com  outras  informações  que
enriquecem  aquele  relato.  Para  dar  luz,  trazer  à  luz  do  dia  as  práticas  dos
professores,  poderem ser  usadas para  investigações  e  também tem um potencial
muito grande (...) que é o poder que esses relatos têm na mudança das práticas do
próprio professor e a importância na prática dos seus pares ao lerem aquele relato"
(Fragmento 19)

Conforme  afirma  o(a)  professor(a),  em  atividades  colaborativas  entre  os  pares  a

reflexão sobre  as  práticas  relatadas  nas  narrações  multimodais  leva  à  luz  as  práticas  dos

professores e traz à tona coisas que não foram bem e construção de práticas melhores que

levam ao desenvolvimento profissional.

Ainda na categoria  Importância da produção e partilha de relatos  de práticas,

associado  ao  indicador  processo  complexo  que  requer  disseminação  e  não  apenas  a

divulgação, temos os seguintes trechos:

(S-O-E)“Um  pouco  do  porquê  da  gente  estar  valorizando  as  práticas  vem  dos
estudos que a gente começou a fazer no grupo de pesquisa em que a gente viu o
impacto do conhecimento produzido pela pesquisa nos pesquisadores e nos práticos.
(...) Depois nós passamos por uma fase em que a gente divulga, em que a gente
utiliza e adapta esses conhecimentos para novos conhecimentos (...) Depois em uma
última  fase  é  o  que  a  gente  intitula  de  legitimação,  ou  seja,  a  gente  acaba
apropriando  esse  conhecimento  para  a  produção  de  novos
conhecimentos.”(Fragmento 20)

A análise do excerto acima,  evidencia um dos aspectos da realização do ciclo de

seminários ARTICULA-TE que teve a intenção de sempre buscar a valorização das práticas.
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Esse  encaminhamento  deu-se  pelo  estudo  do  impacto  das  pesquisas  mais  teóricas  na

comunidade  de  práticos  e  como  o  processo  exige  que  o  conhecimento  construído  a  ser

validado passe por diversas fases.

(S-O-E)“Então, quando se produz conhecimentos na academia a gente passa pela
etapa de produção e de legitimação nas questões do impacto, na questão de quando
esse  conhecimento  é  produzido  pela  pesquisa,  mas  ele  tem que  ter  impacto  nos
práticos o processo se torna mais complexo, por isso, que é tão complicado a gente
ter  o  impacto,  o  reflexo  dessas  pesquisas  na prática  cotidiana  dos  professores.”
(Fragmento 21)

(S-O-E)“Essa etapa da disseminação a gente acaba divulgando em jornais, revistas
e livros. E às vezes nas revistas e livros o que acaba acontecendo… existe revista
para os pesquisadores e para os práticos, então, existem poucas revistas que acaba
incorporando em sessões os dois.” (Fragmento 22)

O fragmento 21 relata novamente o complexo processo da produção e legitimação do

conhecimento e salienta que a necessidade do conhecimento produzido por teóricos impactar

nas atividades práticas torna a etapa de disseminação ainda mais complexa, no fragmento 22 é

revisado parte do processo de disseminação do conhecimento. É reforçada a complexidade da

articulação prática e pesquisa quando se afirma a pouca existência de revistas que seriam

visitadas por práticos e teóricos (pesquisadores) simultaneamente.

Infelizmente,  grande parte  da  teoria  dos  cursos  universitários  ainda  não reconhece

devidamente o conhecimento prático que é mobilizado diariamente no “chão da escola”, dessa

maneira,  é necessário que a pesquisa universitária sobre educação no campo teórico ainda

avance  sobre  a  disseminação  e  validação  deste  conhecimento  prático  e  dos  benefícios  já

relatados  teoricamente  acerca  dos  processos  envolvidos  na  elaboração  e  apresentação  dos

relatos de práticas. 

(S-O-E)“A gente precisa melhorar mais a questão dessa produção textual, porque os
pesquisadores estão mais acostumados a fazer isso e os práticos estão menos, então,
nós temos esse grande desafio para vencer por isso que a gente pede tanto com os
professores da Escola Básica fazerem relatos” (Fragmento 23)

(S-A-E)“Portanto, temos que dar sentido, contar a tal história relativamente às tais
fotografias, aos tais vídeos fotos… que vocês compilam quando querem fazer um
relato  de  uma prática.(...)  Portanto  é  um relato  vivo  real  focado nas  ações  dos
alunos no desenvolvimento da tarefa, ou seja, como disse há poucos os personagens
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principais são os alunos e o foco da minha descrição é o que aconteceu para que a
tarefa fosse concluída” (Fragmento 24) 

Nos excertos supracitados a(o) professor(a) orienta sobre as características da narração

multimodal e que é preciso ter atenção a questão da produção textual durante a elaboração da

narração, pois essa etapa quando bem-feita favorece a publicação e consequente disseminação

dos relatos, em especial, aqueles que permitem maior visibilidade às práticas realizadas no dia

a dia da escola básica.

Os fragmentos dessa primeira categoria da dimensão Meso evidenciam a importância

da relação entre os pares docentes para o compartilhamento e reflexão da própria prática e a

importância da produção e divulgação dos relatos de práticas como uma das etapas para que

aconteça a disseminação do conhecimento, o que também foi apresentado por Saraiva; Lopes;

Cravino (2009) e Almeida; Gonçalves; Perrier (2017), sobre a relevância das trocas de ideias

entre  os  pares  e  caráter  do  relato  de  prática  em  possibilitar  discussão,  avaliação  e

desenvolvimento de práticas entre os pares, os docentes podem observar e refletir diante da

exposição e trocas de experiências entre os pares. 

(...) O processo de elaboração e apresentação dos relatos, além de proporcionar aos
interlocutores se reconhecerem como autores de sua própria formação, aponta a
importância da prática, não como mera prática, mas como espaço privilegiado para
a reflexão teórico-prática de relatores e espectadores. (ALMEIDA; GONÇALVES;
PERRIER, 2017, p.272)

A segunda categoria da dimensão Meso é  Fomento às redes colaborativas (entre

professores,  escolas  e  universidades),  nessa  categoria  foram  recolhidos  os  seguintes

fragmentos:

(S-O-E)“Nós (Rede Articul@ções) visamos a aproximação de quatro segmentos: as
universidades,  as  escolas,  serviços  de  saúde  e  do  meio-ambiente,  a  sociedade  e
poderes  públicos  educacional,  da  saúde,  da  segurança  e  do  meio-ambiente.”
(Fragmento 25)

O  fragmento  acima  está  associado  ao  indicador  oportunidade  de  encontro  de

professores para reflexão sobre prática.  Novamente é evidenciado o papel colaborativo na

ação de formação ARTICULA-TE. Assim como o ARTICULA-TE, a Rede Articul@ções

tem papel colaborativo, na Rede e no ciclo de seminários se vê o uso de espaço para que

docentes  de  diferentes  sistemas  e  tipo de  carreira  debatam  sobre  práticas,  valorização,

carreira, etc.
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(S-O-E)“Temos sempre compromisso de divulgação das ações e das instituições e
dos  projetos  dos  parceiros  (da  rede  Articul@ções).  Nós  temos  um  grupo  de
Whatsapp onde as pessoas divulgam as ações das instituições delas.” (Fragmento
26)

O excerto está associado ao indicador de que a Rede Articul@ções empodera docentes

e aproxima segmentos da sociedade. A fala demonstra o papel formativo e colaborativo do

ARTICULA-TE, bem como, a importância do uso da extensão universitária para aproximar

universidade-escolas,  graduandos-graduados  e  formação  inicial  e  formação  continuada,  a

partir  de  ações  de  formação  que  permitam  a  troca  de  experiências  e  fortalecimento  dos

processos de formação inicial e continuada.

Foi  mostrado  por  Castro  (2004)  a  potencialidade  da  extensão  universitária  de

contribuir com o processo de ensinar e aprender através de encontros entre alunos, professores

e comunidade. 

A necessidade e êxito de iniciativas de formação colaborativa como o ARTICULA-TE

são  apresentados  com  exemplos  de  cursos  colaborativos  nos  trabalhos  Person;  Bremm;

Güllich (2019), Santos; Farias; Rotta (2019) e Malavski (2020).
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4.3 Dimensão Macro

        Como dimensão final, a dimensão Macro é relacionada a impactos em situação mais

global, principalmente no que se refere a sociedade. Neste trabalho a dimensão Macro está

diretamente relacionada aos impactos sobre  legislação, poder público e sociedade,  sobre a

formação docente continuada e no que se refere à elaboração de relatos de práticas.  Categoria

e indicadores estão sistematizados na Tabela 8.

Tabela 8- Dimensão Macro: Categoria e Indicadores

Dimensão Categoria Indicadores

Dimensão  Macro

(Legislação,  Poder

público e Sociedade)

Reflexão  sobre  a  realidade  das

políticas  públicas para a valorização

docente  e  viabilização  da  formação

continuada

Evidência  de  como  o   não

cumprimento  de  uma  lei

influencia  a  prática  diária  do

professor.  Reivindicações sobre

questão salarial.

Jornada  de  trabalho  extensa,

sem  tempo  para  dedicar-se  à

formação continuada.

Durante  o  ciclo  de  seminários  é  percebido  nas  falas  docentes  questões  sobre  a

desvalorização  da  carreira,  sendo  nessa  dimensão  macro,  analisado  que  a  valorização  da

carreira passa por políticas públicas na carreira dos professores que permita ao docente tempo

de  sua  jornada  para  dedicar-se  à  formação  continuada,  por  exemplo,  como  acontece  na

carreira EBTT dos professores das escolas básicas federalizadas (ligadas às universidades e

Institutos  federais)  que  contemplam  tempo  para  pesquisa,  extensão  e  possibilidade  de

formação durante o horário de trabalho, conforme referido na fundamentação teórica. 

A categoria Reflexão sobre a realidade das políticas públicas para a valorização

docente e viabilização da formação continuada traz indicadores que evidenciam como o

não cumprimento de uma lei influencia a prática diária do professor e como a jornada de

trabalho extensa deixa os docentes sem tempo para dedicar-se à formação continuada. 
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Os  fragmentos  27  e  28  estão  associados  ao  indicador  evidência  de  como  o  não

cumprimento de uma lei influencia a prática diária do professor. Reivindicações sobre

questão salarial:

(S-O-E)“1/3  da  hora-atividade,  hoje  ele  não  é  respeitado  ainda.  Os  Estados  e
municípios muitos não estão respeitando esse direito do professor de 1/3. Dele ter
sem os alunos para planejamento, formação, etc.” (Fragmento 27)

O relato do excerto acima mostra o não cumprimento do ⅓ da jornada para se dedicar

à  formação.  São  reivindicações  vistas  nas  falas  docentes  o  respeito  ao  ⅓  e  respeito

remuneração à jornada de formação continuada.

(S-O-E)“Reivindicamos  um  tempo  letivo  remunerado  nas  escolas  para  os
professores poderem estudar, escreverem artigos e realizarem pesquisa dentro da
sua carga horária para que eles possam inovar as suas práticas.” (Fragmento 28)

A análise  do  fragmento  acima  corrobora  com os  apontamentos  anteriores  sobre  a

recolha de reivindicações de respeito ao direito do ⅓ e a questão da remuneração. No contexto

da formação continuada,  essas  reivindicações  demonstram dificuldades  impostas  pelo  não

cumprimento  de  uma  lei,  sendo  essas  dificuldades  fatores  que  por  vezes  impedem  e/ou

desestimulam a formação continuada docente e demonstram a desvalorização da carreira por

parte do Estado. 

Essa dificuldade salarial compreendida pelo professor leva a uma sobrecarga de
trabalho,  tendo  em vista  que  para  ter  uma  condição  salarial  adequada  precisa
trabalhar  em  várias  escolas  e  muitas  vezes  em  níveis  diferentes  de  ensino,
aumentando  a  jornada  horária  e,  consequentemente,  o  trabalho  extraclasse.
(FERREIRA et al. 2020, p. 251)

Associado ao indicador jornada de trabalho extensa, sem tempo para dedicar-se à

formação  continuada.  Sobre  a  precarização  do  trabalho  docente  e  longas  jornadas  de

trabalho burocrático temos:

(S-O-E)“Os professores da escola básica não possuem esse momento de partilha de
práticas.” (Fragmento 29)

É  evidenciado  que há  desvalorização  da  carreira  docente,  pois  devido  a  extensa

jornada e precarização do trabalho, em especial, no ensino público estadual e municipal, não

há estímulos do poder público para que o docente faça a formação continuada, há pouca ou

nenhuma valorização para a progressão da carreira.
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(W-A-J)“O  próprio  Estado  cria  um  monte  de  mecanismos  burocráticos  que
inviabiliza  um  trabalho  de  formação  e  desenvolvimento...é  tanto  papel  para
preencher” (Fragmento 30)

A análise do fragmento 30, mostra que o(a) professor(a) evidenciou em sua fala o

sentimento de desvalorização da carreira e de sua prática letiva, desvalorização essa advinda

do excessivo aumento da jornada de trabalho, nesse caso, foi destacada a questão burocrática.

A essa questão soma-se também que com o avanço das tecnologias da informação as jornadas

de trabalho passam a não ter tempo bem definido, o tempo de descanso ou que seria para

formação continuada torna-se na maioria das vezes tempo de trabalho não remunerado, esse

trabalho é exercido fora da sala de aula e fora da escola via  e-mail, compartilhamento de

documentos, mensagens em aplicativos com cobranças da gestão, reuniões online, etc.

São trabalhos para ler, projetos para avaliar, relatórios para escrever, e-mails para
responder,  celulares que tocam em casa e computadores portáteis que garantem
que o trabalho acompanhe o professor nos seus momentos de lazer. O professor vai
fisicamente  para  casa,  mas  o  dia  de  trabalho  não  termina.  O desenvolvimento
tecnológico  atual  derrubou  a  barreira  entre  o  mundo  pessoal  e  o  mundo
profissional. (LIPP, 2002, p.60)

 O sentimento de desvalorização devido a extensa jornada de trabalho é trazido por

alguns referenciais que corroboram com a percepção de uma realidade de não respeito aos

direitos docentes e precarização da carreira, o que tem impacto direto no prosseguimento da

carreira docente, busca por formação continuada e qualidade de vida:

Assim, também caracteriza-se como papel do curso colaborativo Articula-te dar voz às

práticas  e  às  reivindicações  da carreira  docente,  ficando o alerta  ao não cumprimento  de

direitos adquiridos como o 1/3 da jornada para a formação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso  colaborativo  ARTICULA-TE  contou  com  a  apresentação  de  narrações

multimodais de docentes brasileiros e portugueses, o ARTICULA-TE cumpriu papel para a

valorização  da  carreira  e  profissionalização  docente,  dessa  maneira,  compreendo  que  na

extensão  universitária  cursos  colaborativos  mostram-se  excelentes  ferramentas  para  a

realização de formação continuada e criação de espaços para os docentes discutirem prática

profissional, carreira, profissionalização docente e valorização profissional.

Não  pode  haver  uma  profissão  forte  se  a  formação  de  professores  for
desvalorizada  e  reduzida  apenas  ao  domínio  das  disciplinas  a  ensinar  ou  das
técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão docente. E
vice-versa.  (NÓVOA, 2017, p.1131)

O ARTICULA-TE e a Rede Articul@ções auxiliaram os membros na divulgação,

sistematização  e  publicação  das  práticas  profissionais  para  potenciar  a  articulação  da

pesquisa  com  as  práticas.  “As  publicações  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento

profissional  individual  e  coletivo  dos  pares  nas  instituições/entidades.”  (REDE

ARTICUL@ÇÕES, 2020).

Relembrando  a  pergunta  de  partida:  Em que  medida  a  formação  continuada  a

partir dos relatos de práticas com troca de experiências entre professores contribuiu

para o desenvolvimento profissional e valorização na carreira em diferentes realidades

sociais e diferentes sistemas de ensino? 

Verificaremos que este estudo atingiu seus objetivos de:

- Descrever a importância atribuída pelos docentes ao papel das redes colaborativas na

valorização da profissão docente;

- -  Identificar  a  importância  dos  relatos  de  práticas  para  a  formação  continuada  do

docente;

- - Mapear as necessidades reivindicadas pelos docentes relativas ao desenvolvimento

profissional.

- - Identificar e sistematizar as dificuldades dos docentes em sua prática profissional e

valorização da carreira. 

Este  estudo  conseguiu  identificar  e  sistematizar  por  meio  do  referencial  teórico  e

fragmentos de falas dos docentes, as dificuldades dos docentes em sua prática profissional e

carreira  de modo geral  e revelar  que no ensino brasileiro e no português,  há dificuldades
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compartilhadas entre os profissionais, principalmente, buscar a formação continuada e realizar

publicações como os relatos de práticas são iguais. Em Portugal, no Brasil e em Moçambique

foram revelados pontos em comum, tais como, a precarização da carreira, extensa jornada de

trabalho,  baixos  salários  e  um  crescimento  de  atividades  burocráticas,  que  por  vezes,

demandam serem feitas fora do horário de trabalho.

 Figura 14 -  Destaque às principais palavras que aparecem nas transcrições dos 

fragmentos usados no trabalho

Autoria própria

O ARTICULA-TE teve um papel  muito  importante  de apresentar  aos  docentes  da

educação básica o que é um relato de práticas, o que são narrações multimodais e como essas

ferramentas favorecem o desenvolvimento profissional dos docentes, refletindo e melhorando

sua prática profissional, melhorando o processo didático.
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O papel do curso colaborativo ARTICULA-TE mostrou-se ao possibilitar espaço de

discussões  e  reflexão  entre  os  docentes  e  ser  de  fato  potenciador  da  rede  colaborativa,

buscando  dar  visibilidade  à  complexidade  da  prática  docente  na  escola  básica,  às

reivindicações docentes e a importância da divulgação do conhecimento articulado entre a

pesquisa/pesquisadores e práticas/práticos. O ARTICULA-TE buscou a valorização da prática

docente  do professor  que está  no dia  a  dia  vivendo a realidade  do ensino básico,  assim,

entende-se  também  que  o  curso  e  as  falas  recolhidas  possibilitaram  uma  melhor

caracterização da realidade de diferentes sistemas de ensino. 

São o ARTICULA-TE, a Rede Articul@ções e demais redes colaborativas espaços de

debate  e  busca  de  visibilidade  junto  ao  poder  público  para  o  cumprimento  de  legislação

existente e busca de novas políticas públicas que contribuam, sobretudo, com a melhora da

saúde ocupacional do docente, incentive a formação continuada e permita que de fato tenha

tempo para o docente realizar essas atividades.
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Por se tratar de um estudo em ambiente virtual e durante um período de pandemia,

destacam-se limitações que giram em torno da não realização de atividades presenciais, como

por exemplo, observações em sala de aula, onde poderíamos retirar elementos e situações que

ilustrassem  stress dos docentes, momentos de desvalorização, momentos de sucesso ou de

dificuldades durante a aplicação de atividades de um futuro relato de prática.

Devido à  dificuldade  em obter  a  aprovação  do Comitê  de  Ética  como um estudo

documental, tivemos que retirar parte dos vídeos que seriam estudados ou o longo processo de

solicitação de autorizações seria maior do que o processo demandado na iniciação científica

de análise de dados. Desse modo, perdeu-se partes das transcrições que seriam corpo deste

estudo, assim, embora tenhamos conseguido cumprir os objetivos do estudo, há a limitação de

elementos para maiores aprofundamentos. 

Também  foram  limitações,  as  dificuldades  e  necessidades  de  adaptação  ao  uso  e

aplicação  das  ferramentas  virtuais  e  eventuais  dificuldades  técnicas,  exemplos:  Falhas  na

Internet,  problemas  técnicos  nas  gravações  dos  seminários  que  puderam  prejudicar  a

compreensão de algum trecho durante o estudo dos vídeos.
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7. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO E ESTUDOS FUTUROS

Este estudo tem potencial de impactar:

 Prática dos docentes;

 Formação  inicial  e  continuada  de  professores  do  sentido  de  que  se  tenha  mais

valorização  dos  relatos  de  práticas  nos  cursos  de  Licenciatura  e  na  formação

continuada com cursos e pesquisas sobre narrações multimodais;

 Fortalecimento e criação de políticas públicas que tenham como objetivo atender as

necessidades da carreira docente e valorização profissional;

 Realização  de  futuras  práticas  em sala  de aula  e  a  construção de  conhecimentos

articulados  entre  a  pesquisa/pesquisadores  e  práticas/práticos,  contribuindo  com

futuras pesquisas que busquem fomentar os relatos de práticas na escola básica e que

busque sistematizar e publicar esses conhecimentos.

Destaco  que  os relatos  de  práticas  no  encontro  do  ARTICULA-TE  impactam

diretamente  na  comunidade  de  aprendizagem  do  Articul@ções  e  redes  colaborativas

associadas, sendo dentro da Rede Articu@ções o estudo de fundamental importância para o

desenvolvimento profissional e permitir  discussões e reflexões para a melhora da prática

docente. Segundo Nóvoa (1995), “a formação não se constrói por acumulação [...], mas sim

através  de  um trabalho  de  reflexibilidade  crítica  sobre  as  práticas  e  de  (re)  construção

permanente de uma identidade pessoal”.

Também há implicação sob o próprio curso de Ciências-Licenciatura, pois notamos

que se faz necessária uma reflexão sobre as práticas em contexto de estágio, descortinando

temas  de  descontentamento  que  são  frequentes  nas  falas  dos  professores  e,  também

trabalhando o uso de relatos de práticas e a avaliação por pares em estágios e/ou outros

momentos da formação na universidade.

Ter  identificado  nas  falas  dos  docentes  o  não  cumprimento  por  parte  de  alguns

sistemas  de  ensino  de  um  direito  que  é  a  separação  de  ⅓  da  jornada  reservado  para

formação, é um importante  indicador  que pode servir  de alerta  para futuros estudos que

podem explorar como esse não cumprimento do ⅓ prejudica a vida pessoal e profissional do

docente,  sobretudo,  atrelado  a  fatores  como  stress,  extensa  jornada  de  trabalho,  pouca

valorização da carreira e outros elementos que foram discutidos neste trabalho.
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Relativamente  aos  estudos  futuros,  sugerem-se  pesquisas  em diferentes  níveis  de

ensino podem buscar entender as relações e efeitos quando se tem e quando não se tem o

cumprimento  de garantias  legais  como o  ⅓ e  seus  impactos  na  valorização  da carreira,

prática e desenvolvimento profissional e formação continuada do docente.

Além disso,  seria  importante  terminar  a  análise  dos  demais  vídeos  e  fazer  uma

pesquisa-ação vinculada ao próximo curso sobre as Narrações Multimodais.
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