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RESUMO 

 

HERCULANO, Silvia C. Adentrando os espaços de aprendizagem da coordenação 

pedagógica: um estudo na perspectiva da psicogenética walloniana. Dissertação 

(Mestrado em Educação: Psicologia da Educação). Programa de estudos pós-graduados em 

educação: Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar os espaços de aprendizagem do coordenador 

pedagógico, bem como analisar a sua percepção mediante as relações estabelecidas nos 

diferentes espaços de interação no contexto escolar. Sendo o coordenador pedagógico o 

profissional responsável pelos processos de formação docente, o acompanhamento da 

aprendizagem discente e a interação com equipe gestora e família dos alunos (as), seu campo 

de experiência e aprendizagem tem sido objeto de estudo no âmbito da formação, inicial e 

continuada, e de pesquisas voltadas para os processos formativos dos educadores. O 

procedimento de coleta de informações teve como fundamentação a abordagem metodológica 

qualitativa, realizando-se através de entrevistas individuais com três coordenadores 

pedagógicos de escolas municipais de educação infantil de São Paulo, previamente 

selecionadas a partir das seguintes características: coordenador pedagógico iniciante na 

função, coordenador pedagógico com alguns anos de experiência e coordenador pedagógico 

que se encontra no final de carreira. O referente teórico que subsidia a discussão é a 

psicogenética walloniana, sendo que a análise da pesquisa resultante das narrativas das 

coordenadoras pedagógicas possibilitou elencar três eixos que apontam as condições relativas 

à aprendizagem da coordenação pedagógica: espaços de aprendizagem vivenciados no 

magistério e na pedagogia; espaços de aprendizagem em atividades docentes e espaços de 

aprendizagem na escola em que atuam. Os resultados indicaram que o coordenador 

pedagógico considera como espaços de aprendizagem aqueles que trazem a condição da 

formação inicial voltada para a prática pedagógica, as experiências vivenciadas como docente 

e os contextos de interação no exercício da função coordenadora. 

 

Palavras-chave: coordenador pedagógico; espaços de formação; psicogenética walloniana 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

HERCULANO, Silvia C. Entering the learning spaces of pedagogical coordination: a 

study in the perspective of the wallonian psychogenetics. Dissertation (Education Master's 

degree: Educational Psychology). Program of studies postgraduates in education: Educational 

Psychology. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 

This research has as aim to investigate learning spaces of the pedagogical coordinator, as well 

as to analyze the perception by the relations established in the different spaces of interaction 

in the school context. Pedagogical coordinator is the responsible professional for processes 

formation docent, he accompanies the student learning, he also interacts with the management 

team and with the students' family, him field of experience and learning has as aim of study in 

the ambit of initial and continuing formation and the researches for the formative processes of 

educators. The procedure of the information’s collect had as grounding the qualitative 

methodological approach held through individual interviews with three  pedagogical 

coordinators of municipal schools early childhood education of São Paulo, previously, they 

were selected from the following characteristics: pedagogical coordinator beginner in 

function, pedagogical coordinator with some years of experience and pedagogical coordinator 

finishing your career. The theoretical reference that subsidy the discussion is the wallonian 

psychogenetics, once the analysis of the resulting search of the narratives of pedagogical 

coordinators enable to enumerate three axes that link the conditions for learning of 

pedagogical coordinators: learning spaces experienced in professorship and in the pedagogy; 

learning spaces in docents activities and learning spaces at school that they act. The results 

indicate that pedagogical coordinator considers like learning spaces those who bring the 

condition of formation focused on pedagogical practice, the experiences as a teacher and 

contexts of interaction in the exercise of coordination function. 

 

Keywords: pedagogical coordinator; spaces formation; wallonian psychogenetics 
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PREFÁCIO 

 

“A memória guardará o que valer a pena. A 

memória sabe de mim mais que eu; e ela não 

perde o que merece ser salvo.” 

Eduardo Galeano 

Inicio este trabalho apresentando um breve memorial de minhas experiências em 

contextos educacionais. Estas lembranças, primeiro como aluna e depois como educadora, são 

condições primordiais da minha constituição como pessoa, da minha identidade profissional e 

da constante busca como pesquisadora. 

Pertencente a uma família oriental que, no percurso entre Japão e Brasil, se instalou 

num bairro da zona leste, na periferia de São Paulo, cresci num quintal de terra batida, 

árvores, irmãos e bichinhos de estimação.  

Frequentei por um ano uma Escola Municipal de Educação Infantil e depois, durante o 

período compreendido entre os sete e quatorze anos de idade, uma escola estadual. Somente 

no Ensino Médio é que comecei a frequentar a escola do bairro vizinho, cursando o 

magistério.  

Desde a pré-escola até o fim do Ensino Fundamental (na época chamado ginásio), o 

grupo de alunos era composto pelas mesmas crianças/adolescentes, sendo que, de alguma 

maneira, talvez pelo longo período juntos ou pelo meio físico e social comum por muitos 

anos, cada um já possuía algumas características bem definidas. 

Numa época em que os grupos se formavam de acordo com a popularidade, a 

desenvoltura na fala ou nas relações sociais, a destreza nos jogos esportivos ou a visão de 

“bons alunos”, as minhas aptidões se aproximavam das características do último grupo, ou 

seja, eu tinha um lugar entre aqueles considerados “bons alunos”, com notas e atividades 

avaliadas de forma satisfatória. 

Desde muito cedo, percebi a dificuldade em integrar grupos através dos movimentos, 

do esporte; não tinha jeito para as práticas corporais e assim percebia que a minha chance de 

interagir era aprendendo e tendo sucesso nas notas. Apesar da dificuldade nas relações, a 

qualidade de aluna aplicada e estudiosa, permeada através do olhar do outro, trouxe 
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possibilidades para o encontro com a profissão docente, que foi se formatando desde a 

adolescência. 

Assim, descobrindo os primeiros passos da docência, ingressei no curso de magistério 

promovido pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM 

I
1
, em 1999. A escola, num formato de projeto educacional, possuía diversas unidades 

distribuídas pelo estado de São Paulo.  

Tais escolas tinham como objetivo a formação e o acompanhamento do professor e, 

embora localizadas em lugares diferentes, apresentavam propostas semelhantes. Esta condição 

possibilita compreender a formação para o magistério muito peculiar desta instituição: 

trabalho com projetos, estudo do meio, práticas, parceria com outras escolas, incentivo 

financeiro (bolsa de estudos), entre outros. 

Por ser muito procurado e concorrido, o acesso ao CEFAM se dava através de uma 

seleção que avaliava conhecimentos gerais, o vestibulinho. 

O curso, realizado em período integral, era dividido em duas partes: no período da 

manhã, as disciplinas versavam sobre os contextos do Ensino Médio comum; no período da 

tarde, era dada ênfase nas disciplinas pedagógicas: Didática, Psicologia da Educação, 

Filosofia da Educação e Metodologias. No terceiro e quarto ano realizávamos o estágio 

supervisionado. 

Por se tratar de um curso integral, lembro-me das possibilidades dadas a nós, 

estudantes. Uma lembrança muito forte, vivenciada logo no primeiro dia de aula, foi a 

existência de armários individuais para cada aluno, onde podíamos guardar nossos pertences. 

Esta possibilidade foi muito significativa e me trouxe a condição espacial como um contexto 

identitário, pois ter um espaço, por menor que fosse, constituía o olhar da escola para as 

necessidades dos alunos, um olhar sensível para a condição única e singular de cada sujeito. 

Assim, embora os espaços coletivos fossem importantes e muito utilizados, o cuidado com o 

lugar de cada um também era preservado. 

Para além dos espaços internos, o CEFAM tinha em seu projeto pedagógico a 

constituição de experiências através do contato com lugares e espaços que pudessem 

proporcionar aprendizagens vinculadas aos contextos do currículo, bem como de experiências 

                                                           

1
 Criado pela Secretaria Estadual de Educação através do Decreto 28.089/88, de 13 de janeiro de 1988.  
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voltadas para a prática pedagógica. Assim, eram promovidos encontros de alunos em cidades 

históricas, universidades, escolas modelos, museus, teatros, litoral, etc. 

No último ano em que frequentei o CEFAM concorri, através de concurso público, a 

um dos cargos de professor titular do Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. O CEFAM, embora considerado um curso profissionalizante, possui uma dimensão 

voltada tanto para os conhecimentos gerais quanto para os específicos, possibilitando a minha 

aprovação no concurso. Um ano e meio depois eu iniciaria na carreira pública. 

Enquanto aguardava a convocação da PMSP, vivenciei as primeiras experiências de 

interação e aprendizagem com as crianças numa escola privada de Educação Infantil, 

caracterizada por ser uma casa adaptada, com espaços precários de acomodação e interação 

entre as crianças, equipe docente e direção. Nesse período, não houve qualquer formação 

pedagógica e, nas raras reuniões, a pauta era destinada ao gerenciamento da escola e 

organização de eventos. A figura da coordenação pedagógica não era representativa. 

No ano seguinte (2000), assumi o cargo de Professora Titular de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, obtido através de aprovação em concurso público na Prefeitura 

Municipal de São Paulo e, dois anos depois (2002), iniciei o curso de pedagogia na 

Universidade de São Paulo, caracterizando as primeiras experiências de aprendizagem no 

espaço público e a tessitura dos percursos de formação acadêmica, através dos diferentes 

contextos e experiências estudantis.  

A pedagogia, se por um lado trouxe experiências significativas, por outro constituiu 

ações pedagógicas que pouco favorecia a prática docente. Os estágios vivenciados no último 

ano da graduação (2005) ocorreram quando eu já os havia realizado, de forma intensa, na 

formação para o magistério. Também ocorreu quando minha experiência como professora já 

contava com seis anos.  

O primeiro contato profissional com a escola pública não foi fácil: localizada no 

centro de três comunidades extremamente carentes, o espaço escolar era reflexo das relações 

ali existentes. A minha condição inexperiente, a falta de atendimento às necessidades básicas 

dos alunos (saneamento, moradia adequada, alimentação, saúde) e a organização escolar 

foram fatores que contribuíram para uma relação conflituosa e desgastante entre alunos (as) e 

professores e entre comunidade e professores, sendo percebidas também nas relações 

docentes em que os processos de constituição pedagógica ocorriam de forma isolada, 

caracterizando um grupo desconexo em sua identidade profissional.  
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Por ser professora iniciante e de acordo com a legislação vigente, a presença nas 

formações coletivas no interior da escola era restrita (professores ingressantes eram inseridos 

automaticamente na JB – Jornada Básica, que não contemplava o horário coletivo de 

formação na íntegra). Naquele ano, excepcionalmente, a escola não tinha coordenador 

pedagógico, dificultando ainda mais a formação, interação e prática docente. 

No ano seguinte, iniciei as atividades docentes em outra unidade educacional em que 

permaneci por cinco anos. A escola de Ensino Fundamental I e II, considerada de grande 

porte, atendia uma quantidade significativa de alunos entre sete e quatorze anos, além de 

integrar grande número de docentes e dois coordenadores pedagógicos. Recordo-me de uma 

estrutura física adequada (diversos ambientes de interação de alunos, professores e 

comunidade) e boas relações entre alunos e professores, mas também recorrentes conflitos 

entre o grupo docente e a equipe gestora. 

Em 2006, ao término da graduação, fui designada para prestar serviços técnico-

educacionais na Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa – CONAE/G, órgão 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação e, embora a experiência tenha sido 

interessante, a realidade burocrática das atividades (assessoria contábil) não satisfazia a minha 

condição de educadora. Buscava em cursos e demais estudos a possibilidade do “encontro” 

com o contexto pedagógico, realizando a especialização em Fundamentos de uma Educação 

para o Pensar, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Mídias na Educação, na 

Universidade de São Paulo. 

Porém, essa bagagem teórica tinha pouca relação com o cargo que ocupava e, em 

2008, assumi, através de concurso público, o segundo cargo como professora de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, acumulando assim, um cargo administrativo e outro 

pedagógico por dois anos. 

 Em 2010, em novo concurso público, tomei posse do cargo de coordenadora 

pedagógica, exonerando os dois cargos anteriores. Assumi a vaga precária em uma escola 

municipal de educação infantil - EMEI e, apesar de permanecer na escola por apenas dois 

meses, percebi a preocupação do diretor de escola em relação ao espaço físico destinado ao 

trabalho da coordenação, principalmente em relação à formação dos professores. 

Devido à vaga ter sido escolhida em ocasião especial (a antiga coordenadora havia se 

aposentado), não pude continuar na escola, sendo preciso realizar nova escolha de vaga para o 

ano seguinte. Foi então que iniciei exercício numa Escola Municipal de Ensino Fundamental, 
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unidade escolar muito grande, mas com seus espaços pouco aproveitados. Para tanto, o 

projeto inicial era a revitalização dos espaços, ou seja, a ocupação dos espaços ociosos para 

contextos educacionais tais como brinquedoteca, sala de vídeo, reestruturação da sala dos 

professores e espaço da gestão, entre outras. 

Apesar do novo cargo, com atribuições formativas, sempre entendi que a constituição 

do sujeito é processual e caracterizada pela formação permanente, sendo o coordenador 

pedagógico resultado das constantes e intermitentes aprendizagens vivenciadas. Assim, entre 

2010 e 2012, realizei as especializações em Gestão Escolar e Docência no Ensino Superior, 

buscando ainda formulações que pudessem favorecer a minha condição aprendiz e também 

formadora. 

Em 2013, retornei à Educação Infantil e fui coordenadora pedagógica numa EMEI que 

possui um edifício com poucos espaços para a demanda da unidade, o que, por vezes, 

ocasionava conflitos entre os professores que ocupavam os espaços, já que atribuíam às 

condições espaciais a dificuldade em desenvolver sua prática pedagógica. Em agosto do 

mesmo ano, fui designada assistente técnico educacional – ATE I, na Diretoria Regional de 

Educação do Ipiranga. 

Ainda em 2013, iniciei a especialização em Educação Infantil e Cultura e ministrei, no 

mesmo curso, as disciplinas de Didática no Ensino Superior e Projetos na Educação Infantil. 

Também lecionei para o curso de especialização em “Formação de Docentes para a Educação 

Profissional: Enfermagem”, da Faculdade São Luís – Pólo São Paulo, função esta ainda 

exercida. 

Em 2014, ingressei no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em que aulas, discussões e reflexões 

fomentaram o desejo de um percurso investigativo diante das possibilidades de aprendizagem 

e interação nos diferentes espaços da coordenação pedagógica. 

Como coordenadora pedagógica, cuja retomada se deu há pouco mais de um ano, 

tenho apurado meu olhar diante das práticas docentes, entendendo esta prática como uma 

demonstração das concepções ideológicas, pedagógicas e culturais existentes. 

E não é nada fácil enxergar com um olhar que não é o seu! Compreender que os 

caminhos se alternam, convergem, afastam-se e às vezes nunca se encontram. Mas também há 

gratas surpresas quando os passos sincronizam ou se sustentam nesta caminhada. 
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Neste percurso, recentemente, passei a compor a equipe de formadores de educação 

infantil da Diretoria de Orientação Técnica-Pedagógica – DOT-P, da DRE Guaianases. O 

universo dos contextos formativos do coordenador pedagógico tem aumentado, criando 

grandes desafios, agora como formadora, auxiliando os coordenadores na reflexão e prática 

junto as suas unidades educacionais. 

Para além dos espaços físicos (também abordados neste estudo), a busca constitui a 

consolidação de espaços sociais, ou seja, o contexto das relações provenientes da atuação do 

coordenador pedagógico e dos diversos sujeitos que constituem o ambiente escolar (alunos, 

professores, família, gestores e outros colaboradores). 

Esta relação frequente com os espaços físicos e sociais produziram inquietações diante 

das possibilidades de aprendizagem de cada um deles, sendo aquele destinado aos contextos 

da coordenação pedagógica o fator central desta pesquisa. Aprendizagem esta que envolve o 

contexto não só dos alunos, mas sim de todos que frequentam a escola: professores, família, 

gestores e demais funcionários. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com as contribuições teóricas com as quais entrei em contato durante o 

período da pós-graduação stricto sensu, esta pesquisa se constitui a partir de uma realidade 

coletiva, de um emaranhado de articulações capazes de serem organizadas e reorganizadas 

diante de um repertório construído de forma dinâmica e relacional. Assim, compreendo que, 

de alguma forma, a produção ora realizada, embora contenha uma única autoria, é oriunda de 

uma ampla e afetiva troca com todos aqueles que passaram por minha vida acadêmica, 

profissional e pessoal. 

O espaço, entendido como local físico e de interação, socialização e aprendizagem, 

tem sido um importante elemento na formação de minha profissionalidade.  

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as interações e aprendizagens realizadas 

dentro do contexto escolar, em suas diversas configurações, pelo coordenador pedagógico, 

profissional integrante da carreira do magistério municipal, do quadro dos profissionais da 

educação do município de São Paulo. 

Diante da relevância da atuação deste profissional no ambiente escolar, a temática 

sobre identidade, constituição profissional, formação do coordenador pedagógico e os 

desafios provenientes do cargo/função vem sendo alvo de estudos e pesquisas nos contextos 

acadêmicos, sendo intensificados na última década.  

Como coordenadora pedagógica desde 2010, numa constante busca pelo 

aprimoramento formativo, com reflexões e inquietações diante da prática e da atuação no 

cargo, tenho conduzido o olhar e interesse aos processos de formação do CP nos espaços de 

interação em que este se faz presente.  

Santos (2006) compreende o espaço numa condição objetiva e subjetiva, de acordo 

com o olhar que se opera sobre ele. Considera o espaço como constituição física, mas também 

como um produto social, que se modifica e se transforma, constituindo sua identidade através 

do grupo social que opera sobre ele.  

O espaço se impõe através das condições que ele oferece para a produção, para a 

circulação, para a residência, para a comunicação, para o exercício da política, para 

o exercício das crenças, para o lazer e como condição de "viver bem". Como meio 

operacional, presta-se a uma avaliação objetiva e como meio percebido está 

subordinado a uma avaliação subjetiva. (SANTOS, 2006, p. 55) 
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Assim, para compreender o espaço físico e social, é preciso voltar-se para a sua 

relação com os grupos sociais, pois é a ação destes que determina as condições e funções do 

espaço, ou seja, o espaço demonstra o tipo de sociedade que se organiza em torno dele. 

Constituidor do sujeito, o espaço possui uma organização que não é neutra, 

transparecendo as concepções de quem o integra. Assim, a disposição da mobília escolar, os 

materiais, a ocupação dos ambientes, a ocultação ou desvalorização dos espaços e as 

interações realizadas revelam o que se pensa sobre educação e seus atores, bem como os 

processos de aprendizagem constituidores de cada ambiente. 

Um ponto em comum, nas unidades escolares de atuação, diz respeito à preocupação 

com a condição espacial e social dos locais de aprendizagem. Esta percepção se deu através 

da observação e vivência de reivindicação por espaços constituidores de aprendizagem, 

constantes conflitos pela posse/utilização dos espaços, criação de espaços de interação de 

forma criativa, falta de interesse por espaços constituídos de forma arbitrária, entre outros. 

 Todas, de alguma forma, tinham os espaços delimitados através de placas, regras de 

acesso e um contexto prescrito dos limites de cada um. Assim, os avisos de banheiros 

identificando gêneros (meninos/masculino e meninas/feminino), constituição de 

representações de cargos/funções e hierarquia (sala dos professores, sala da coordenação, 

diretoria), indicação de ambientes (sala de informática, sala de leitura, sala de reforço, 

depósito, brinquedoteca) e os discursos diante dos ambientes considerados por um grupo 

(alunos que pedem “licença” para entrar na sala dos professores, “castigo” na diretoria, 

intervalo dos professores sem a presença da gestão, todo o material – inclusive os não -

pedagógicos – que se guarda na sala do coordenador, o isolamento do diretor, etc) são 

indicadores da importância dos espaços na organização escolar. 

Tais ambientes e situações, para além do espaço físico, constituem meios relevantes de 

interações dos sujeitos pertencentes a cada contexto escolar. Sua ocupação permeia uma série 

de relações afetivas que promovem uma gama de sentimentos, aprendizagem e experiências. 

Nesta condição, concordamos com Wallon (2008, p. 206), quando afirma: “O espaço não é 

primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma qualidade das coisas em relação a nós 

próprios, e nessa relação é grande o papel da afetividade, da pertença, do aproximar ou do 

evitar, da proximidade ou do afastamento”, ou seja, o meio, para além do contexto físico, é 

permeado por uma série de relações que constituem um ambiente afetivo, sendo capaz de 

afastar e/ou aproximar os sujeitos, sendo que estes são, o tempo todo, influenciados pelos 
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elementos situacionais (integração, experiências, relacionamentos, identificações, 

comportamentos, etc). 

Partindo desta premissa, contamos com as contribuições teóricas de Henri Wallon 

(1879-1962), pensador do qual me aproximei para compreender a importância dada aos 

meios, à constituição dos grupos e à dimensão afetiva. Para ele, a pessoa é resultante e 

integradora das dimensões cognitivas, afetivas e motoras. É a unidade organismo/meio que 

permite esta integração, que forma o psiquismo humano. 

Portanto, o indivíduo está em constante transformação, pois há uma troca contínua 

entre os fatores genéticos e as condições sociais. Esta situação se faz presente na formação do 

coordenador pedagógico, pois as múltiplas relações constituem a sua identidade pessoal e 

profissional. 

A busca pelo espaço de identidade e atuação pelos coordenadores pedagógicos, por 

vezes, torna-se difícil pelas dificuldades em identificar as possibilidades de integração entre as 

diversas instâncias do meio escolar, suas influências e regulações, bem como a caracterização 

de ambientes de aprendizagem e ação dos educadores.  

Sendo assim, entendemos ser relevante a investigação sobre a constituição do espaço 

para a prática da coordenação pedagógica, possibilitando a compreensão do espaço como 

elemento constituidor da identidade e formação profissional de educadores. Acreditamos que, 

quanto mais os espaços de interação são apropriados pelo coordenador pedagógico, melhor 

será a sua condição aprendente. Assim, o coordenador pedagógico iniciante, que ainda não 

entrou em contato com os diversos espaços da coordenação, pode apresentar um contexto de 

aprendizagem diferente daquele vivenciado por um coordenador pedagógico experiente, que 

já perpassou diversos espaços de interação no contexto educacional. 

Para tanto, faz-se necessária a investigação dos espaços e seu significado para os 

próprios educadores, de maneira especial, para o coordenador pedagógico, profissional 

constituinte da formação docente. 

Como coordenadora pedagógica, estive em algumas escolas nas quais os espaços 

tornam-se privilegiados ou não na ação coordenadora (organizacional, de formação e de 

gestão), sendo um elemento constituinte da prática e da afetividade. Por vezes, busquei 

compreender qual seria o espaço destinado à coordenação pedagógica e como permear os 

múltiplos ambientes da escola de modo a integrar a ação formadora, gestora e aprendente. 
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Busquei refletir sobre as seguintes questões:  

1. Como os contextos escolares influenciam a aprendizagem coordenadora e como o 

coordenador modifica/mantém tais contextos?  

2. Como o coordenador pedagógico tem seu papel de formador e em formação 

legitimados nos diferentes grupos (professores, alunos, gestão)?  

3. Quais espaços de interação são ou podem se tornar espaços de aprendizagem para 

o coordenador pedagógico? 

Placco (2010) entende que o saber-fazer do coordenador pedagógico necessita de uma 

reflexão ancorada na ação formadora e aprendiz do sujeito, caracterizando a organização e 

reorganização dos saberes internalizados através das relações propiciadas pelo meio: 

(...) o trabalho do (a) coordenador (a) pedagógico-educacional visa ao melhor 

planejamento possível das atividades escolares, faz-se necessário que ele (a) seja 

capaz de analisar suas ações, no dia-a-dia, identificando quais aspectos – e em que 

medida – podem e devem ser aperfeiçoados ou organizados melhor. (PLACCO, 

2010, p.48) 

Diante destas condições nas quais o contexto de aprendizagem, a influência do meio e 

as relações afetivas se tornam presentes na constituição do sujeito, buscamos compreender 

como as relações do coordenador pedagógico, nos diferentes espaços escolares, influenciam e 

constituem seu processo de aprendizagem como gestor, formador e articulador das mais 

diversas realidades presentes na escola. Processos de aprendizagens estes que precisam ser 

constantemente retomados, repensados e reorganizados, caracterizando um percurso reflexivo 

do profissional diante de sua condição educadora. 

Na busca por esclarecimentos, os seguintes objetivos foram delimitados:  

1. Investigar os espaços de aprendizagem do coordenador pedagógico nos diferentes 

contextos escolares; 

2. Analisar a percepção do coordenador pedagógico mediante as relações 

estabelecidas nos seus diferentes espaços de aprendizagem. 

Para o encadeamento desta investigação, o estudo terá como percurso a reflexão sobre 

a constituição do profissional coordenador pedagógico, numa ótica walloniana, apresentando 

aspectos relacionados aos meios de interação, afetividade e constituição da coordenadora, em 

diferentes etapas da carreira.  
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Posteriormente, pretendemos fomentar a discussão e análise de alguns pressupostos 

relacionados à formação continuada do coordenador pedagógico, em especial do profissional 

pertencente à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, bem como a caracterização dos 

espaços de interação da coordenação pedagógica e as possíveis aprendizagens provenientes 

destes, nos três momentos da carreira.  

Por fim, percorreremos a metodologia adotada para esta pesquisa, que se utiliza de 

entrevista semi-estruturada e da constituição de possíveis elementos de análise, referente aos 

processos de aprendizagem vivenciados pelos coordenadores pedagógicos nos diversos 

espaços de interação. 

Na tentativa de compreender as diversas aprendizagens do coordenador pedagógico, 

diante dos seus espaços de interação, recorremos a alguns elementos da teoria de 

desenvolvimento de Henri Wallon. Entre eles, a integração organismo-meio e a integração dos 

conjuntos funcionais: motor, cognitivo, afetivo e pessoa.  

Os aspectos conceituais tratados por Wallon são relevantes na constituição da 

problemática neste estudo, dando condições para que se explorem outras vertentes 

relacionadas à coordenação pedagógica e seus espaços de interação e aprendizagem, 

delineando as expectativas desta pesquisa. 

O trabalho apresenta, assim, a seguinte configuração: o primeiro capítulo trata da 

caracterização do coordenador pedagógico e das relações estabelecidas num contexto 

histórico-cultural, com ênfase no âmbito das escolas de educação infantil da Prefeitura 

Municipal de São Paulo.   

O segundo capítulo fomenta a reflexão e a análise do objeto de pesquisa à luz da teoria 

walloniana, apresentando importantes subsídios na composição do estudo. 

No terceiro, apresentamos a pesquisa realizada, os critérios para a escolha dos sujeitos 

e a proposta de análise e coleta dos dados. 

No quarto capítulo realizamos a análise e a discussão a partir das informações obtidas, 

relacionando os depoimentos dos coordenadores pedagógicos sobre os múltiplos espaços de 

aprendizagem presentes na escola com a teoria walloniana, que foi por nós escolhida como 

referencial teórico. 

No quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais diante do estudo 

realizado. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre vertentes profissionais, sociais e de 

formação presentes no contexto da coordenação pedagógica, para o aprofundamento de 

questões envolvendo atuação, aprendizagem e relações interpessoais deste sujeito, nos 

diferentes espaços de interação. 

Para tanto, apresentamos alguns estudos realizados sobre a rotina da coordenação 

pedagógica sob alguns âmbitos educacionais, bem como características envolvendo a 

contextualização do cargo de coordenador e ainda aspectos formativos/interacionais deste 

profissional da educação. 

1.1   Estudos correlacionados 

Na constituição deste estudo, consideramos a apropriação de conhecimentos através de 

diversas fontes. Dentre elas, a experiência na coordenação pedagógica, as pesquisas até então 

realizadas e as necessidades cognitivas/afetivas latentes deste profissional da educação 

coletadas no cotidiano. Tais vertentes possibilitaram a reflexão a partir de contextos de 

investigação que perpassam estudos já realizados e que contribuíram significativamente para 

o enveredar da pesquisa que se inicia. 

Segundo Almeida (2010), “... Aprender, para nós e para os alunos, não significa 

simplesmente acumular informações, mas selecioná-las, organizá-las e interpretá-las em 

função de um sentido que lhe atribuímos, decorrente de nossa biografia afetivo-cognitiva” 

(2010, p. 119), caracterizando assim, as nossas constituições a partir da reorganização, 

retomada, articulação dos conhecimentos adquiridos, de forma significativa. 

Assim, diante dos contextos envolvendo o ambiente escolar como espaço de 

aprendizagem dos diferentes sujeitos que permeiam o cotidiano da escola, em especial o 

coordenador pedagógico, e a partir da problemática a ser pesquisada, entramos em contato 

com alguns trabalhos acadêmicos que versavam sobre o assunto e que, embora não tratassem 

diretamente sobre a pesquisa a ser realizada, trouxeram importantes contribuições na 

formulação da mesma. 

A interação com os referenciais bibliográficos se deu através da busca em bases de 

dados como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRN, Banco de Dados 
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Bibliográficos da Universidade de São Paulo – DEDALUS, Divisão de Bibliotecas e 

Documentação – PUC/RJ, Repositório Institucional – UNB, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações – Universidade Metodista de São Paulo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, Centro de Documentação e Informação – UNEB e Biblioteca Digital 

da PUC-SP - SAPIENTIA.  

Dentre as produções, realizamos a consulta ao trabalho de Greice Rabaiolli Ozelame 

(2010) que, em sua dissertação de mestrado intitulada “Aprendizagem docente: o 

desenvolvimento profissional de professores de classes rurais multisseriadas”, evidencia a 

construção da aprendizagem docente no ambiente de trabalho, especificamente nos espaços de 

escolas rurais, constituídas por classes multisseriadas e cuja organização difere daquelas 

comumente conhecidas em grandes capitais. 

O objetivo da dissertação foi “compreender as concepções e os elementos que marcam 

a aprendizagem docente de professores de classes rurais multisseriadas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental de Putinga/RS, e a repercussão desta no desenvolvimento profissional 

dos sujeitos” (Ozelame, 2010, p. 60), utilizando as entrevistas narrativas dos professores 

como instrumento de coleta de dados.  

Segundo a pesquisadora, a docência se dá numa condição processual dos contextos de 

aprendizagem, caracterizando constituições formativas, tanto aquelas vivenciadas na 

formação inicial, como as que são constituídas no interior da escola, dentro do contexto de 

trabalho. Desta forma, constrói sua pesquisa a partir da percepção de seis professores sobre as 

concepções relativas à aprendizagem docente em contextos de salas multisseriadas, 

desenvolvendo a escuta e análise de narrativas. 

Nesse estudo, a pesquisadora informa que foram escolhidos dois grupos de 

professoras: as que possuíam formação específica e aquelas que não detinham tal formação 

para o magistério. Segundo a autora, essa condição foi organizada intencionalmente com o 

objetivo de realizar um comparativo entre as duas situações, trazendo evidências de que a 

formação inicial interfere, de algum modo, nas concepções das professoras sobre 

aprendizagem docente. 

Ozelame (2010) optou ainda pela pesquisa com professores que exercem sua função 

em salas multisseriadas por entender que a organização do espaço de trabalho do professor 

influencia em sua identidade profissional. 
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As narrativas propiciaram a elaboração de três categorias de análise relativas à 

aprendizagem docente em classes multisseriadas. São elas: organização pedagógica, processos 

formativos e aprendizagens docentes, trazendo subsídios que esclarecessem como a 

organização de classes multisseriadas influenciariam na aprendizagem docente. 

Sobre a aprendizagem nos espaços de interação, as participantes declaram que o 

processo de aprendizagem é contínuo. Trazem em suas narrativas elementos que evidenciam 

que a aprendizagem docente se dá concomitantemente com a prática realizada. Indicam ainda 

que o trabalho com alunos de diferentes faixas etárias e realidades torna-se mais difícil por 

esta atividade ser realizada de forma isolada, sem o compartilhamento com outros colegas ou 

outras instituições. 

De grande valia para a presente pesquisa, essa dissertação possibilitou compreender e 

obter auxílio quanto aos processos de aprendizagem do educador em diferentes condições. Se, 

por um lado, a pesquisadora entrou em contato com as aprendizagens de professores 

realizadas na interação com diferentes grupos, caracterizando relações diversas, a presente 

pesquisa também permeou a aprendizagem do coordenador pedagógico através de diversos 

agrupamentos, com potencialidades e necessidades diferentes, conduzindo o CP a uma forma 

de trabalho específica com cada grupo. 

 Interagimos ainda com a produção intitulada “A escuta do saber-fazer do coordenador 

pedagógico pelo professor: um estudo em representação social”, de Poliana Marina 

Mascarenhas de Santana Magalhães (2011). Nesse trabalho, a autora buscou compreender as 

representações dos professores sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico e as 

influências deste na relação profissional e de aprendizagem entre a prática docente e a de 

coordenação. 

A pesquisadora buscou compreender o estabelecimento de relações entre professores e 

coordenador pedagógico a partir das representações sociais e como esta relação influencia o 

ato educativo. Constitui-se através de um estudo de caso numa escola da rede estadual de 

Feira de Santana, em que oito professores do Ensino Fundamental – anos finais – e Ensino 

Médio foram sujeitos da pesquisa. 

Durante seis semanas a pesquisadora acompanhou a rotina da coordenadora 

pedagógica, observando horários, formações, práticas e relações. Também agendou 

entrevistas e elaboração de desenhos, sendo estes instrumentos favorecedores de sua pesquisa 

que contou com o olhar docente para o trabalho de seu par avançado, o coordenador 
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pedagógico. Tal olhar, segundo a autora, influencia a constituição da identidade do 

coordenador pedagógico. 

Para a autora, os dados adquiridos demonstram a necessidade da presença do 

coordenador pedagógico na escola, porém, numa ação de repensar a sua postura, prática e 

relações de aprendizagem. Também apresenta a necessidade de políticas públicas para o 

incentivo e melhoria do trabalho na escola numa condição formativa e não meramente 

burocrática.  

Tal estudo vem ao encontro de nossa pesquisa, já que acreditamos ser a constituição 

do coordenador pedagógico permeada pelas atitudes e olhares do grupo ou dos grupos em que 

está inserido. O coordenador é, a priori, uma pessoa, um sujeito social, que está nutrido pelas 

relações estabelecidas, pelas representações da sua atividade profissional e exposto aos mais 

diversos sentimentos e emoções presentes nos espaços de interação. 

Por fim, nos apropriamos da pesquisa intitulada “A constituição do sujeito 

coordenador pedagógico: processos e interações”, de Elisângela Duarte de Almeida Mundim 

(2010), realizada sob a orientação do Professor Doutor Fernando Luis González Rey. 

A pesquisa caracteriza-se por ser de cunho colaborativo e estar permeada pela 

concepção teórica de González Rey, a Teoria da Subjetividade, em que a pesquisadora traça o 

processo de constituição do coordenador pedagógico diante das interações produzidas em seu 

espaço de atuação e aprendizagem, perfazendo a investigação de cinco coordenadores 

pedagógicos em três escolas públicas de Ensino Fundamental, localizadas em Sobradinho, 

Distrito Federal. 

Para tanto, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: diário reflexivo, 

questionário aberto, complemento de frases e conversação. Todos os instrumentos 

contribuíram na coleta de informações a partir das expressões dos coordenadores pedagógicos 

participantes. 

Numa dinâmica envolvendo encontros permanentes, o grupo percorre a elaboração 

reflexiva de sua prática nos espaços da coordenação pedagógica e instituem rotinas de 

compreensão do significado subjetivo deste profissional, enfatizando o papel do coordenador 

como sujeito da dinâmica pedagógica. Assim, num processo coletivo, coordenadores 

pedagógicos socializam suas aprendizagens nos diferentes contextos escolares, caracterizando 

práticas, saberes e dificuldades. 
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As três produções ora apresentadas permearam os processos de aprendizagem do 

educador (professor e coordenador pedagógico) dentro do espaço escolar, favorecendo a 

reflexão sobre as múltiplas possibilidades de aprendizagem pedagógica, para além daquelas 

instituídas formalmente, mas que carregam a essência do cotidiano, da prática e das relações 

interpessoais.  

Tais pesquisas foram relevantes na composição deste trabalho, pois favoreceram uma 

aproximação com propostas de estudo que se voltam para as aprendizagens dos profissionais 

de educação e que se constituem na relação entre indivíduos, nos espaços de interação, nas 

trocas sociais, enfim, na condição do sujeito como agente que influencia e é influenciado pelo 

meio em que está inserido.  

As contribuições acadêmicas aqui apresentadas, se, por um lado, são ações 

significativas na constituição de subsídios para a formulação do objeto de estudo, por outro, 

são constatações das dificuldades em consulta a produções que contemplassem a dinâmica de 

aprendizagem de um sujeito em específico, o coordenador pedagógico, e em um lugar-

comum, o ambiente escolar. 

Acreditamos que tal dificuldade pode estar relacionada com a imagem e perspectivas 

que se tem do coordenador pedagógico, sendo visto como responsável pela formação dos 

professores, como aquele que possui os conhecimentos teóricos e experienciais de forma 

próxima ao inato, como se também não fosse constituído por outras aprendizagens e 

experiências. 

Wallon, ao contrário das representações vivenciadas em muitos meios escolares, nos 

põe em contato com a ideia de condição aprendente através das relações com o outro e com o 

meio, problematizando as particularidades do sujeito num contexto amplo de aprendizagem, 

vivenciado em seus espaços de interação. 

O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele deverá corresponder a 

suas necessidades e a suas aptidões sensório-motoras e, depois, psicomotoras... Não 

é menos verdadeiro que a sociedade coloca o homem em presença de novos meios, 

novas necessidades e novos recursos que aumentam possibilidades de evolução e 

diferenciação individual. A constituição biológica da criança, ao nascer, não será a 

única lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente transformados 

pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se exclui uma possibilidade de 

escolha pessoal... Os meios em que vive a criança e aqueles com que ela sonha 

constituem a “fôrma” que amolda a sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita 

passivamente. (WALLON, 1975, p. 164-165,167) 
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 Sendo assim, o coordenador pedagógico, sendo constituidor e constituído pelo meio, 

tem seu ambiente caracterizado como lócus de aprendizagem, sendo importante a construção 

e a reconstrução de sua condição enquanto agente de formação dos professores e de si 

próprio, através das múltiplas interações proporcionadas pelo ambiente escolar. 

1.2      O coordenador pedagógico 

Muito se tem buscado compreender os aspectos essenciais da identidade e da 

constituição profissional do coordenador pedagógico diante da estrutura organizacional 

escolar, de sua representação frente ao grupo docente, da articulação com a família dos 

estudantes e de sua função nos diversos espaços de aprendizagem. 

A coordenação pedagógica, apresentada sob diferentes aspectos, de acordo com a rede 

de ensino (estadual, municipal, federal ou privada), com as concepções pedagógicas e as 

representações sociais já delimitadas pela sociedade, tem se tornado uma condição importante 

no contexto formativo e organizacional da escola, sendo objeto de interesse na busca por 

melhorias na formação de professores e na articulação dos diferentes contextos educacionais 

presentes no âmbito escolar.  

É importante salientar que a função ou cargo de coordenador pedagógico não tem 

como pré-requisito qualquer formação específica, sendo as condições formativas semelhantes 

àquelas exigidas para o docente: o curso de graduação em pedagogia (com algumas 

alternativas como complementação pedagógica ou especialização com carga horária 

específica, conforme exigências das instituições). Com esta formação inicial, o coordenador 

pedagógico é considerado habilitado para o trabalho formativo e organizacional junto aos 

professores e aos demais componentes da comunidade escolar. 

Se por um lado, numa condição regimental e estrutural, o curso de pedagogia deveria 

atender as necessidades formativas dos coordenadores pedagógicos, por outro, entendemos 

que o curso, em suas diferentes organizações curriculares, propõe a formação de pedagogos 

para atuar em diferentes contextos (instituições públicas, privadas, docência, administração 

escolar, serviço editorial, elaboração de materiais pedagógicos, elaboração de projetos, entre 

outros). Desta forma, o curso acaba por apresentar dificuldades em atender as peculiaridades e 

necessidades dos diferentes profissionais, sendo estes conduzidos a aprendizagens básicas 

quando já em exercício da função. 
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Transpondo a afirmação de Alves e André (2014) para os contextos da coordenação 

pedagógica, é possível verificar o exercício profissional através de uma concessão social 

diante do diploma acadêmico, porém, os processos formativos, de acordo com as necessidades 

de cada sujeito, acabam se consolidando durante a prática da profissão. 

Professores têm seu trabalho autorizado por diplomas e dispõem de mandato. O 

diploma é obtido no processo de formação, vivenciado de modo diferenciado, seja 

pelo tempo consumido no percurso formativo, seja pela variedade de instâncias 

encarregadas desse processo, seja pelas distintas formas hoje disponíveis para a 

obtenção dessa licença (presencial ou à distância por processos de EAD). O 

mandato, a princípio, tem sua outorga atrelada ao diploma, contudo, ultimamente a 

sua manutenção possivelmente pode estar vinculada às diferentes maneiras de 

vivências das condições objetivas e subjetivas concernentes ao exercício das funções 

de ensino. (ALVES e ANDRÉ, 2014, p. 355-378).   

Tal situação potencializa uma série de desafios, já que o coordenador, em início de 

carreira, apresenta pouca ou nenhuma formação nos aspectos gerenciais e formativos 

necessários para o trabalho na coordenação pedagógica. É uma prática complexa e que possui 

diversas nuances e particularidades.  

Alguns estudos têm contribuído para a compreensão desta função, sendo 

caracterizados pela articulação das discussões fomentadas no contexto acadêmico e na prática 

vivenciada na rotina educacional. 

Entre as contribuições apresentadas, temos os estudos e pesquisas realizadas por 

Almeida (2010), Placco e Souza (2008), Placco e Silva (2007), Vieira (2010), Libâneo (2006) 

e André e Vieira (2006), que trazem dimensões individuais, profissionais, mediadoras e de 

articulação deste agente de interlocução da escola, caracterizando a presença intensa das 

relações interpessoais nos diversos espaços de interação. 

De acordo com Almeida (2010), através do estudo de relatos de coordenadores 

pedagógicos, a caracterização da rotina deste profissional tende a ser permeada por múltiplas 

relações sociais que se expressam nos diversos espaços de atuação da coordenação 

pedagógica. 

(...) um dia eminentemente de relações interpessoais: com os elementos da equipe 

escolar (direção, professores, inspetores de alunos, pessoal da secretaria), com os 

alunos, com os pais, com outros coordenadores, com os técnicos dos órgãos centrais 

da Secretaria da Educação. Relações que se efetivam dentro da sala de aula, nos 

laboratórios, nos corredores, nas salas de professores, nas diretorias, nas salas de 

coordenação, nos pátios, nos encontros de coordenadores fora da escola. 

(ALMEIDA, 2010, p. 38-39) 
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Esta constatação permite uma reflexão sobre o papel do coordenador pedagógico 

como mediador das relações presentes na escola e fora dela, sendo um agente constituído e 

constituidor de troca de saberes, experiências, contextos de aprendizagem e espaços de 

interação. 

Para Placco e Souza (2008), o coordenador pedagógico, como agente formativo, é 

responsável pela articulação dos diversos diálogos presentes na escola, constituindo um bom 

trabalho de coordenação pedagógica quando este se dá sob “ações possíveis de parceria, de 

articulação, de formação, informação, de ajuda e orientação, tendo em vista um claro 

compromisso político com a formação para a cidadania, de alunos e professores” (2008, p. 

27). Desta forma, apresentam a relevância de um olhar minucioso sobre as necessidades e 

potencialidades de cada integrante dos grupos pertencentes ao contexto escolar.  

Ainda para Placco e Silva (2007), a condição de agente formativo do coordenador 

pedagógico através da formação continuada, ou seja, o processo de reflexão, análise e 

intervenção nas práticas escolares, caracteriza um espaço de aprendizagem para este 

profissional. 

É importante destacar que se entende formação continuada como um processo 

complexo e multideterminado, que ganha materialidade em múltiplos 

espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos, e que favorece a 

apropriação de conhecimentos, estimula a busca de outros saberes e introduz uma 

fecunda inquietação contínua com o já conhecido, motivando a viver a docência em 

toda sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo (PLACCO e 

SILVA, 2007, p. 26-27). 

 A interlocução refere-se ao trabalho conjunto de escuta, diálogo e compartilhamento 

de experiências e olhares, vivenciados nos mais diversos espaços de interação. Tal relação se 

estabelece para além dos muros da escola, já que as vivências ultrapassam os espaços físicos 

escolares e interagem nas múltiplas organizações de aprendizagem do coordenador 

pedagógico. 

Há ainda a condição ouvinte do coordenador pedagógico. Condição esta que denota a 

atenção do coordenador para a constituição do outro, para uma relação estabelecida através da 

escuta, que engloba as possibilidades de interação com o grupo. Para Vieira (2010), tal ação 

se faz presente nos processos de formação continuada, possibilitando a coordenadores e 

professores o autoconhecimento através da fala e da escuta. 

(...) é necessário que o coordenador pedagógico reconheça, no grupo de professores 

com quem trabalha, os sentimentos que vão surgindo no processo de formação 
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continuada que se propõe, identificando e proporcionando momentos para os 

professores exprimirem seus sentimentos, para os compreenderem e equilibrarem, 

favorecendo, dessa forma, a continuidade das mudanças na concepção de educação 

(VIEIRA, 2010, p. 91). 

A integração ainda se faz presente nas contribuições apresentadas por Libâneo (2006), 

que identifica as atribuições do coordenador pedagógico numa condição que valoriza a 

organização dos diversos aspectos da vida escolar como práticas técnico-pedagógicas, mas 

que, em sua essência, são constituídas por relações afetivas, numa integração contínua entre 

aqueles que constituem o grupo. 

O coordenador pedagógico é um profissional imprescindível para assegurar nas 

escolas a integração e articulação do trabalho pedagógico-didático: a formulação e 

acompanhamento da execução do projeto pedagógico-curricular, a organização 

curricular, a orientação metodológica, a assistência pedagógico-didática aos 

professores na sala de aula numa relação interativa e compartilhada com os 

professores e alunos, colaboração nas práticas de reflexão e investigação, 

diagnóstico e atendimento das necessidades ligadas ao ensino e a aprendizagem dos 

alunos em conjunto com o professor, atividades de formação continuada, práticas de 

avaliação da aprendizagem. (LIBÂNEO, 2006, p. 74) 

Ou seja, os saberes específicos atribuídos aos coordenadores pedagógicos também são 

constituídos por outros saberes oriundos das mais diversas relações e instâncias, mas que, em 

consonância com as práticas didático-pedagógicas, caracterizam a condição deste profissional 

na rotina escolar. 

Entretanto, para além das atribuições do cargo ou função, o coordenador pedagógico é 

um sujeito proveniente de uma determinada cultura, inserido num contexto social específico e 

portador de uma história e de experiências pessoais. Sendo assim, a constituição dos saberes 

didático-pedagógicos e os saberes sociais, delineiam o percurso das ações realizadas em sua 

trajetória profissional.   

A partir de estudos de Tardiff, André e Vieira (2006) ponderam a constituição do 

saber, identificando este como um fenômeno amplo e articulado, que é formado por múltiplos 

constituidores. 

Tardiff argumenta que não se pode fazer um saber sem relacioná-lo com os 

condicionantes e o contexto de trabalho, pois o saber é sempre o saber de alguém 

que trabalha, alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Embora o 

autor se refira ao saber dos docentes, suas reflexões e ponderações podem ser 

perfeitamente adaptadas ao contexto do trabalho do coordenador pedagógico, que 

também é um docente e desenvolve suas atividades junto com os professores, com o 

propósito bem claro de favorecer o processo de ensino e promover a aprendizagem 

no espaço escolar (ANDRÉ e VIEIRA, 2006, p. 14, grifo nosso). 
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Sendo assim, o saber é constituído sob um olhar enredado, proveniente de contextos 

sociais e culturais. De maneira especial, o saber do coordenador pedagógico caracteriza uma 

tessitura entre os saberes individuais, coletivos, pedagógicos e estruturais. 

Almeida (2010) alerta para a condição de mediador das relações interpessoais 

presentes na rotina pedagógica e na ação do coordenador e como tal condição permeia outros 

tantos grupos presentes na escola: 

Então, se o ensino é uma profissão relacional (Perrenoud) e se boa parte dos saberes 

dos professores é construída na relação com o outro (Tardiff), o coordenador 

pedagógico precisa conhecer e valorizar a trama das relações interpessoais nas quais 

ele, coordenador, e seus professores interagem. E, ao lidar com professores que 

trabalham com seres humanos usando a si próprios como instrumento de trabalho, 

precisa desenvolver com esses professores uma relação calorosa autêntica, relação 

que lhes permita desenvolver-se como pessoas que vão se relacionar com pessoas. 

Minha experiência como aluna e como profissional e resultado das pesquisas 

apontam para uma direção: o coordenador pedagógico precisa desenvolver nele 

mesmo, e nos professores, determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que são o 

sustentáculo da atuação relacional: olhar, ouvir, falar, prezar. (ALMEIDA, 2010, p. 

70) 

A autora ressalta ainda a importância das relações interpessoais como um recurso do 

coordenador pedagógico para o estabelecimento de objetivos e metas dos grupos de trabalho 

presentes na organização escolar. 

No caso especifico do coordenador pedagógico, o trato satisfatório com os 

relacionamentos interpessoais é condição sine qua non para o desempenho de suas 

atividades, dado que sua função primeira é a de articular o grupo de professores para 

elaborar o projeto político pedagógico da escola. Levar os professores a definir 

objetivos comuns e a persegui-los em conjunto é tarefa que não será atingida se não 

houver a constituição de um grupo coeso, embora a coesão seja um processo lento e 

difícil. Na verdade, relações interpessoais confortáveis são recursos que o 

coordenador usa para que os objetivos do projeto sejam alcançados (ALMEIDA, 

2010, p. 78). 

Assim, a constituição da pessoa é permeada por uma série de relações interpessoais, 

que são aspectos condicionantes para os sujeitos pertencentes ao contexto escolar. 

Buscamos ainda, nos estudos de Alves (2012), uma aproximação dos contextos 

docentes aos da coordenação pedagógica, no que diz respeito à profissionalidade, numa 

condição definida pelo autor como clima organizacional da escola.  

 

O conflito vivido na relação com o currículo influencia os processos de 

profissionalidade, quer seja auxiliando no fortalecimento de seus constituintes, quer 

seja enfraquecendo-os. Este movimento pendular entre mais ou menos 

profissionalidade ficou evidenciado entre os professores com maior tempo de 

carreira e aqueles iniciantes, respectivamente. O trabalho com o currículo exige do 

professor posicionamento, escolha, capacidade de organização, de planejamento, 
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proposição de metodologias, argumentação para negociar, dentre outras. (ALVES, 

2012, p. 143) 

Sendo assim, aspectos como competência, currículo e organização em momentos 

diferentes da profissão (inicial, meio e fim de carreira), são constituidores das relações de 

educadores e influenciam diferentemente a sua prática de acordo com as experiências vividas. 

Ainda nesse processo de orientação dos processos formativos do coordenador 

pedagógico existentes nos contextos escolares, nos deparamos com a coleção de artigos 

(alguns já referidos) sobre o coordenador pedagógico, organizados em onze volumes, a saber: 

O coordenador pedagógico no espaço escolar: articulador, formador e transformador 

(PLACCO e ALMEIDA, 2015); O coordenador pedagógico e a formação centrada na escola 

(ALMEIDA e PLACCO, 2013); O coordenador pedagógico e a educação continuada 

(BRUNO E CHRISTOV, 2009); O coordenador pedagógico e o espaço da mudança 

(ALMEIDA e PLACCO, 2010); O coordenador pedagógico e a formação docente (BRUNO, 

ALMEIDA e CHRISTOV, 2006); O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola 

(PLACCO e ALMEIDA, 2010); O coordenador pedagógico e as questões da 

contemporaneidade (ALMEIDA e PLACCO, 2006); O coordenador pedagógico e os 

desafios da educação (ALMEIDA e PLACCO, 2006); O coordenador pedagógico: 

provocações e possibilidades de atuação (PLACCO e ALMEIDA, 2012); O coordenador 

pedagógico e o atendimento à diversidade (ALMEIDA e PLACCO, 2010); O coordenador 

pedagógico: Provocações e possibilidades de atuação (PLACCO e ALMEIDA, 2012). 

Essas coletâneas carregam registros do cotidiano, das dificuldades, desafios e 

possibilidades formativas do coordenador pedagógico, suscitando a reflexão sobre as ações 

conduzidas no âmago das relações escolares. Os artigos elaborados por estudiosos e 

pesquisadores de contextos da coordenação pedagógica, inseridos nessa coleção, são recursos 

consultados e refletidos constantemente nesta pesquisa. 

Por fim, este trabalho foi subsidiado por uma pesquisa encomendada pela Fundação 

Victor Civita e desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas, cujo relatório intitulado “O 

coordenador pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e contradições”, que 

esteve sob a coordenação das pesquisadoras Vera Maria Nigro de Souza Placco, Laurinda 

Ramalho de Almeida e Vera Lucia Trevisan de Souza. 
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O estudo contemplou duas etapas: a primeira tratou da pesquisa sobre o CP, com o 

objetivo de traçar o perfil dos coordenadores pedagógicos no Brasil, tratando de suas 

características e percepções. 

No primeiro semestre de 2010, a primeira fase incluiu questões sobre quem são os 

CPs do Brasil, como são formados, quais suas atribuições, como atuam na formação 

de professores, como se relacionam com os demais educadores da escola e qual o 

grau de satisfação com a função que apresentam, além de investigar sua relação com 

a Educação. Essa fase do estudo abrangeu escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II Ensino Médio de 13 capitais de estados brasileiros. Foram feitas 

entrevistas telefônicas, pelo Ibope com Coordenadores Pedagógicos dessas escolas, 

para aplicação de um questionário estruturado (...). Foram entrevistados 400 CPs, de 

13 estados brasileiros, nas diferentes regiões do Brasil, sendo que constituíram a 

amostra 90% de mulheres, 76% de participantes entre 36 e 55 anos, sendo a idade 

média da amostra de 44 anos. (PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2011, p. 22). 

A segunda etapa propõe “identificar e analisar os processos de coordenação 

pedagógica, em escolas de diferentes regiões brasileiras, de modo a ampliar o conhecimento 

sobre o coordenador pedagógico ou função semelhante quanto às suas potencialidades e 

limitações” (PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2011, p. 5). Numa análise das características 

do perfil do coordenador pedagógico delineadas na primeira fase, as pesquisadoras tratam de 

formação pedagógica, atribuições e papel do coordenador tendo como eixo condutor as 

contribuições de Claude Dubar (1997) sobre identidade profissional. 

1.3 Caracterização das práticas e contextos formativos da coordenação pedagógica  

Para compreender a análise sobre os espaços de interação, formação e aprendizagem 

do coordenador pedagógico, optamos por direcionar a contextualização de sua prática e 

contextos formativos para as concepções e expectativas atuais da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, ou seja, as atribuições de cunho interacional deste profissional no 

âmbito educacional e público. 

A contextualização que segue se baseia em documentos da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, bem como legislações municipais que caracterizam o processo de 

constituição do cargo e constituem uma linha de pensamento na qual o coordenador 

pedagógico se insere como sujeito corresponsável pela organização e gerenciamento das 

relações interpessoais, de formação e articulação.  

Esse olhar da Rede Municipal de Ensino de São Paulo dialoga com o posicionamento 

de Almeida (2010), caracterizando o coordenador pedagógico como o sujeito diretamente 

envolvido com as relações interpessoais nos mais diferentes contextos da escola e cuja 
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atuação junto aos grupos possibilita o aprimoramento da dinâmica interacional. Porém, faz-se 

necessária a manutenção das habilidades que favoreçam tal condição. 

... o coordenador pedagógico, nas relações interpessoais que mantém com 

professores, pais, alunos, está desenvolvendo uma “relação de ajuda” – ajuda para o 

crescimento, para a autonomia, para a auto-realização. Mas para uma ajuda efetiva 

são necessárias certas habilidades interpessoais e é importante que o coordenador 

identifique as habilidades que já possui e que estão presentes em seus 

relacionamentos, procure desenvolver ou reforçar essas habilidades e tente adquirir 

novas. (ALMEIDA, 2010, p. 39). 

De acordo com o Edital do último concurso de acesso para o provimento de cargos de 

coordenador pedagógico, realizado em 2011 e conforme apresentado no anexo I – Síntese da 

Atribuição do cargo do Coordenador Pedagógico, há a preocupação com os aspectos coletivos 

(de formação, gerenciamento e integração), conforme apresentado nos itens VI ao VIII, X, 

XIV e XV ao XVIII. 

VI. Planejar ações para a garantia do trabalho coletivo docente e para a promoção da 

integração dos profissionais que compõem a equipe técnica da unidade educacional; 

VII. Participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade Educacional, bem como na 

organização e remanejamento de educandos em turmas e grupos; 

VIII. Acompanhar e avaliar junto com a equipe docente o processo contínuo de 

avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares, bem como garantir 

os registros do processo pedagógico; 

X. Organizar e sistematizar a comunicação de informações sobre o trabalho 

pedagógico junto aos responsáveis dos alunos; 

XIV. Participar na elaboração, articulação e implementação de ações integrando a 

Unidade Educacional à comunidade e às organizações sociais voltadas para as 

práticas educacionais; 

XV. Promover a implementação dos Programas e Projetos da Secretaria Municipal 

de Educação por meio da formação dos professores da Unidade Educacional, bem 

como do acompanhamento da aprendizagem dos alunos (avanços, dificuldades, 

necessidades específicas etc.); 

XVI. Participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação 

de recursos financeiros, materiais e humanos da Unidade Educacional; 

XVII. Promover o estabelecimento de relações que favoreçam a significação do 

papel docente, do discente, da instituição educativa e da família, respeitando a 

autoria, a autonomia e a diversidade dos envolvidos; 

XVIII. Participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, promovendo estudos de caso e estabelecendo 

junto com os professores critérios de encaminhamentos de alunos com dificuldades 

de aprendizagem. (DOC 22/03/2011, p. 404-407). 

Tais atribuições, carregadas de complexidade e dinamismo, são abordadas e 

trabalhadas com os coordenadores pedagógicos através de formações organizadas em cursos, 

palestras, seminários e atendimentos individualizados nas Diretorias Regionais de 

Educação/DOT (órgãos descentralizados da Secretaria Municipal de Educação e responsáveis 

pelo gerenciamento, organização e formação pedagógica das Unidades Educacionais). 
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  Esta preocupação com os contextos formativos do coordenador pedagógico 

caracteriza o olhar atento das últimas gestões governamentais sobre o papel deste sujeito e 

potencializa ações para o desenvolvimento de competências deste profissional.  Neste estudo, 

delimitado para a realidade da educação infantil, documentos como o Caderno Rede em Rede, 

uma das publicações institucionais da SME, constitui esta dinâmica. 

O acompanhamento dos professores, a vontade de compreendê-los, de ajudá-los a 

dar sentido para o que não pode ainda ser observado, são motivações importantes do 

trabalho do Coordenador Pedagógico que trabalha nos Centros de Educação Infantil 

e nas Escolas Municipais de Educação Infantil. Por meio do coordenador é possível 

construir um grupo que colabore na vivência de um dia-a-dia melhor para todas as 

crianças. Isso depende de conhecimentos bastante específicos: é preciso conhecer o 

desenvolvimento infantil, as possibilidades de aprendizagem na mediação com os 

elementos da cultura e os processos e estratégias de formação de professores. (SME, 

2007, p. 33) 

  A publicação apresentada tem importância significativa no contexto de formação do 

coordenador pedagógico, sendo um instrumento voltado para este profissional, buscando 

compreender as relações de aprendizagem através de diversos contextos de interação do 

coordenador pedagógico, como: 

 - O olhar do coordenador pedagógico para os momentos de leitura; 

- O olhar do coordenador pedagógico para a escrita dos professores em sua unidade; 

- O olhar do Coordenador Pedagógico para o teatro na UE; 

 - O olhar do Coordenador Pedagógico para a música na sua Unidade;  

- O olhar do Coordenador Pedagógico para a criação plástica em sua Unidade;  

- O olhar do Coordenador Pedagógico para a brincadeira em sua Unidade. 

 

Outras iniciativas vêm sendo apresentadas para o aprimoramento da formação de 

educadores, de modo especial, do coordenador pedagógico atuante na Educação Infantil. Tais 

iniciativas são subsidiadas pelo Programa Mais Educação – Pmed que em âmbito nacional, 

trata-se da oferta de atividades sócio-educativas no contraturno das aulas, ampliando tempos e 

espaços para a melhoria da qualidade do ensino. 

Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, de 

projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 

visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o 

ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos 

educativos. Parágrafo único. O programa será implementado por meio do apoio à 
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realização, em escolas e outros espaços socioculturais, de ações sócio-educativas no 

contraturno escolar, incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, 

mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações 

entre professores, alunos e suas comunidades, à garantia da proteção social da 

assistência social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas 

dos direitos humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação 

social, saúde e consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência 

e democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (MEC, 2007) 

O Programa prevê as diversas contextualizações regionais sendo que na Secretaria 

Municipal de Educação, fica instituído o Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação 

São Paulo, através do Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013, regulamentado pela 

Portaria SME nº 5.930 de 14/10/13. 

 O Programa Mais Educação São Paulo (2014) está formado por cinco eixos: 

I - infraestrutura; 

II - currículo; 

III - avaliação; 

IV - formação do educador; 

V - gestão. 

No eixo IV, a indicação de um sistema de formação de educadores prevê a 

organização de processos, dentro os quais são abordados os seguintes itens: 

 Abordagem participativa e investigativa;  

 Relação teoria e prática; 

 Multiplicidade dos espaços formativos; 

 Diversidade de formatos; 

 Unicidade considerando a diversidade; 

 Valorização das especificidades; 

 Construção do conhecimento e da memória; 

 Uso das tecnologias de informação e comunicação. 

Para a implementação de tais processos, outros documentos, orientações, normativas e 

subsídios teóricos vêm sendo apresentados à RME, sendo instrumentos de formação de 

coordenadores pedagógicos e demais educadores. 
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Entre os documentos, a Orientação Normativa nº 01/2013 de 02/12/2013 – Avaliação 

na Educação Infantil: Aprimorando os olhares, promove a reflexão sobre a concepção de 

infância, criança, currículo, perfil do educador (a) da infância, família, educação infantil, 

Projeto Político-Pedagógico e dos processos de avaliação do desenvolvimento e 

aprendizagem, trazendo o coordenador pedagógico como interlocutor destas reflexões no 

processo de formação continuada.  

A Portaria nº 901/2014, de 24 de janeiro de 2014, que dispõe sobre os Projetos 

Especiais de ação – PEA e dá outras providências, conceitua e caracteriza o Projeto de 

Formação das UEs: 

Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de trabalho elaborados pelas 

Unidades Educacionais, que expressam as prioridades estabelecidas  no Programa de 

Reorientação Curricular e Administrativa, ampliação e fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo  - Mais Educação São Paulo e no Projeto Político 

Pedagógico, voltadas essencialmente às necessidades das crianças, jovens e adultos 

definindo as ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e 

avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas e consequente 

melhoria da qualidade de ensino. (SÃO PAULO, 2014). 

Sinaliza para um currículo integrador que tenha como foco a organização de tempos, 

espaços e materiais que promovam: 

a) a organização de tempos, espaços e materiais;  

b) as múltiplas linguagens como forma de manifestação, expressão e conhecimento de 

mundo;  

c) a brincadeira como forma de expressão e conhecimento do mundo;  

d) a qualidade social da Educação.  

e) a importância da avaliação da aprendizagem e sua sintonia com as práticas 

educativas vivenciadas pelas crianças e com o planejamento do Professor;  

f) a participação das famílias;  

g) o Professor da primeira infância como um dos construtores do Projeto Político- 

Pedagógico da Unidade Escolar;  

h) a indissociabilidade do cuidar e do educar; 

Tais habilidades são constantemente solicitadas nas múltiplas relações estabelecidas, 

já que na rotina do coordenador pedagógico, os grupos se organizam de diversas formas, 
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sendo o espaço de aprendizagem mais visível o dos docentes inseridos na JEIF (Jornada 

Especial Integrada de Formação) que, com uma carga horária maior (11 h/a semanais) e 

remunerada, realizam a formação pedagógica através de um espaço e horários específicos 

(8h/a semanais).  

De acordo com a legislação municipal de São Paulo, tal formação pode ser realizada 

em até três grupos diários nas escolas municipais de educação infantil, antes ou ao término do 

horário de aula do professor, estando o coordenador, preferencialmente, presente na formação 

docente de todos os grupos. Dessa forma, o coordenador pedagógico tem quase 50% de seu 

tempo (18h de 40 h/semanais) destinado ao planejamento, execução e acompanhamento da 

formação pedagógica coletiva. 

Nesse contexto, a formação continuada e coletiva de 8h/a se divide em dois 

momentos: 4h/a para formação coletiva de assuntos e temas referentes ao contexto escolar, 

aos processos de aprendizagem, avaliação e outras demandas escolares e 4h/a destinadas ao 

estudo do PEA (Projeto Especial de Ação), com textos e outros subsídios de formação de 

acordo com o tema do Projeto. 

Há ainda um período em que todos os professores (inseridos na JEIF, JBD, em 

módulo, readaptados e contratados) realizam 3 h/a em serviço (o horário é de livre escolha do 

professor) para planejamento, organização de materiais, análise de documentos e, caso 

possível, formação pedagógica.  

Por serem poucas aulas e em momentos diversos, o coordenador pedagógico pode ter 

dificuldades em estabelecer um diálogo formativo com os professores que somente possuem 

esse horário de organização/planejamento. 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) também se apresenta como um recurso de 

formação adotado pela Secretaria Municipal de Educação. Instituída através do Decreto 5.800 

de 8 de junho de 2006, consiste num conjunto de universidades públicas que realizam 

formações universitárias. Tem como público toda a população, mas há prioridade para os 

professores, gestores e demais funcionários que atuam na educação básica. 

Através das Portarias nº 4289/2014 e 4.290/2014 de 30/07/2014 que instituem e 

definem ações procedimentais do Sistema de Formação de Educadores da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo – CEU-FOR, a SME adota mais um recurso de formação continuada. 
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As iniciativas de formação para os coordenadores pedagógicos e demais educadores 

são propostas válidas e que possibilitam subsídios para a prática educativa. No entanto, 

estudos vêm demonstrando a relevância dos aspectos relacionados às experiências e aos 

saberes docentes em seu lócus de atuação. 

 Assim, é importante a condição de contextos formativos ao coordenador pedagógico, 

já que tais contextos são, em essência, possibilidades de enriquecimento na formação do 

professor. Porém, entendemos que a prática da coordenação, quando num processo de 

reflexão-ação, torna-se o próprio desencadeador de situações formativas a este coordenador.  

 A reflexão implica processos de retomada, rupturas, provocações como bem nos 

apresenta Paulo Freire (1996): 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que–fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 29). 

Canário (1998) caracteriza a escola como lócus de formação e aprendizagem, trazendo 

em suas contribuições a superação da dicotomia entre teoria e prática, que separam os 

conhecimentos acadêmicos daqueles vividos no contexto prático. Defende a formação 

também a partir dos olhares dos próprios educadores sobre suas necessidades, considerando as 

experiências e os percursos de cada profissional aliados ao conhecimento científico. 

Essa aprendizagem corresponde a um percurso pessoal e profissional de cada 

professor, no qual se articulam, de maneira indissociável , dimensões pessoais, 

profissionais e organizacionais, o que supõe a combinação permanente de muitas e 

diversificadas formas de aprender. (CANÁRIO, 1998, p. 09) 

Assim, o coordenador pedagógico, também educador e pertencente à dinâmica 

formativa da unidade escolar, dissemina, conscientemente ou não, suas concepções, ideias, 

práticas bem como é influenciado pelas ações e reflexões com as quais mantém contato. Ou 

seja, vive o tempo todo, uma troca de experiências e aprendizagens que, arraigadas a sua 

prática, caracterizam um forte vínculo entre os aspectos pessoais e profissionais.  

O professor exerce uma atividade profissional, que pode ser inscrita nas profissões 

de “ajuda”, marcada pela relação face a face, quase permanente, com o destinatário. 

Nesta atividade investe o professor toda a sua personalidade, o que justifica os 

elevadíssimos níveis de stress que acompanham esta profissão, na medida em que os 

insucessos profissionais não podem deixar de ser sentidos, também, como insucesso 

pessoal. A consequência do fato de o professor, em primeiro lugar, uma pessoa é 
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que a natureza da sua atividade se define tanto por aquilo que ele sabe, como por 

aquilo que ele é. (CANÁRIO, 1998, p. 21) 

Desta forma, o autor compreende a formação na escola como meio de constituir um 

processo de socialização profissional, no cerne dos contextos da escola, nos seus espaços 

coletivos, perfazendo uma dinâmica formativa de construção da identidade docente.  

Entendemos que tal formação esteja imbricada a diversas nuances da rotina escolar, 

sendo, por vezes, não percebido por aqueles que dela participam, nem mesmo pelo 

coordenador pedagógico que, de acordo com as relações vividas, mobiliza uma série de 

saberes aprendidos ou não no contexto escolar. 

É na relação cotidiana, nos diferentes espaços escolares que aprendizagens são 

vivenciadas. Assim, para além dos espaços constituídos, outros compõem a ação aprendente 

como as conversas descompromissadas dos professores, o atendimento dos pais no guichê da 

secretaria, os momentos de alimentação, visitas de supervisores, troca de informações entre 

gestores, o contato e o cuidado com as crianças em diferentes momentos. 

Tenho hoje a firme convicção de que uma boa relação interpessoal é nutritiva porque 

ajuda a nos constituir como pessoa, e que faz parte da competência da escola 

(diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores) saber 

lidar com as questões interpessoais. (ALMEIDA, 2010, p. 78) 

Para Almeida (2002), a atuação do coordenador pedagógico se realiza através de uma 

minuciosa participação nos contextos de aprendizagem, sendo necessário “um olhar atento, 

um ouvir ativo e um falar autêntico” (2002, p. 78). Esta condição é vivenciada em outros 

contextos de interação, entre eles, as reuniões pedagógicas: espaço previsto em calendário 

escolar para a formação, organização e deliberação de contextos pedagógicos, sendo um 

momento coletivo das demandas escolares. 

Por vezes, o coordenador pedagógico interage com as famílias dos alunos, mediando 

as relações com os professores, os processos de aprendizagem dos alunos, suas necessidades e 

potencialidades, informando a organização de eventos, tratando de questões burocráticas e 

outras atividades coletivas. 

Espera-se ainda a integração com os alunos, a partir do acompanhamento das 

atividades em classe, do acompanhamento das necessidades e potencialidades dos alunos, 

bem como em possíveis intervenções que se fazem necessárias. 
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Outra interação formativa se dá na relação com a chefia imediata, representada pelo 

diretor de escola e assistente de diretor, e mediata, na figura do supervisor escolar. 

Por último, o destaque destina-se aos cursos de formação promovidos pela DOT-P das 

Diretorias Regionais de Educação e Secretaria Municipal de Educação. 

Esses múltiplos espaços de interação são constituidores da formação do coordenador 

pedagógico, sendo vivenciados de forma integral. Ou seja, constitui-se de forma global e não 

em conhecimentos compartimentalizados. 

Sob este olhar, a contribuição walloniana é de grande valia, já que permite 

compreender a constituição da pessoa concreta, inserida nos diferentes meios pelos quaais 

transitou. 
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CAPÍTULO 2 

A ABORDAGEM WALLONIANA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A PESQUISA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns pontos sobre a teoria que nos 

conduziu a esta pesquisa e discuti-la. Sua apresentação está organizada para analisar a 

constituição da pessoa a partir dos conjuntos funcionais, estágios e principais características a 

partir da interação com o meio. 

2.1 A psicogênese da pessoa completa 

De acordo com as contribuições de Mahoney (2010), na teoria walloniana, os fatores 

orgânicos e sociais são os elementos presentes no desenvolvimento infantil e durante todo o 

percurso do indivíduo, constituindo-o através dos diferentes conjuntos funcionais que 

percorrem o desenvolvimento de forma integrada e concomitante, de acordo com as relações 

estabelecidas com o meio. 

O foco das descrições e explicações da teoria de Henri Wallon é essa relação da 

criança com o seu meio, uma relação recíproca, complementar entre fatores 

orgânicos e socioculturais. Essa relação está em constante transformação e é nela 

que se constitui a pessoa. (MAHONEY, 2010, p. 14) 

Para Wallon, portanto, o processo de desenvolvimento humano é complexo e 

dinâmico, constituído pelas relações estabelecidas ao longo da vida nas múltiplas interações 

do organismo com o meio, ao nascer e em continuidade no transcurso da existência; portanto, 

para compreender a criança ou o adulto é preciso levar em consideração os diferentes 

contextos nos quais transitam. 

Wallon (1949/1971) postula a Teoria da Pessoa Completa na integração de quatro 

conjuntos funcionais: conjunto motor, conjunto cognitivo, conjunto afetivo e a inter-relação e 

organização dos três conjuntos num quarto conjunto, denominado pessoa. Segundo o 

estudioso, tais conjuntos são apresentados separadamente por condições didáticas e para 

melhor entendimento, mas estão intimamente relacionados e se realizam de forma integrada e 

conjunta. 

2.1.1 Conjunto Motor 

Para Wallon (1949/1971), o conjunto motor engloba as funções pertinentes aos 

movimentos corporais tais como deslocamento, estrutura, tonicidade, sensações, expressões, 
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etc. Para além da possibilidade de locomoção, o autor caracteriza o movimento como a base 

da atitude humana, sendo elemento fundamental no estabelecimento das relações com o 

mundo, inclusive para a sobrevivência do sujeito. Tal análise se explica pelo papel do 

movimento na organização cognitiva, motora e afetiva do indivíduo, sendo o seu percurso 

marcado pela constituição do movimento em diversos momentos e interações. 

 Na produção walloniana, os deslocamentos corporais são apresentados sob três 

formas: movimento exógeno ou passivo, movimento autógeno ou ativo e movimentos de 

relações posturais ou deslocamento. 

 O movimento exógeno ou passivo caracteriza-se pelos deslocamentos em função da 

força da gravidade e está presente já na fase de dependência absoluta da criança por outro 

indivíduo. Nos primeiros momentos de vida do recém-nascido, refere-se aos deslocamentos e 

gestos subconscientes, manifestados através de uma impulsividade motriz e caracterizam-se 

por favorecer as relações fisiológicas e a satisfação de suas necessidades básicas como a 

sucção do leite materno para alimentação, manter o equilíbrio e a higiene.  

Longe de ser um sistema fechado, não apresenta de início coesão íntima e está 

aberta, sem o menor controle, às influências mais fortuitas. O recém-nascido só 

apresenta em seu comportamento reações descontínuas e esporádicas, cujo único 

resultado é liquidar pelas vias, ora disponíveis, tanto as tensões de origem orgânica 

quanto as suscitadas pelas excitações exteriores. (WALLON, 1986, p. 161) 

A satisfação das necessidades básicas ocorre de forma gradativa, sendo que o período 

entre a necessidade e o seu atendimento tem como ocorrência a privação e desconforto, 

traduzidos em movimentos desordenados e caracterizado por Wallon (1986) como simbiose 

fisiológica. 

... seus gestos suscitarão nas pessoas que o rodeiam as intervenções úteis ou 

desejáveis. São gestos que estão, principalmente, relacionados a seus estados de 

bem-estar, de mal-estar ou de necessidade, gestos que pertencem aos sistemas 

espontâneos das reações afetivas, ao domínio do emocional. Sob a influência deste 

campo emocional, conexões entre as manifestações espontâneas e as reações úteis, 

suscitadas em seu meio, serão estabelecidas rapidamente.  (WALLON, 1986, p.161) 

 Progressivamente os movimentos antes realizados de forma desconexa são 

reorganizados de forma a constituir uma relação com o mundo externo e na inserção de novos 

sujeitos de interação. Este segundo deslocamento, denominado autógeno ou ativo, em 

constante relação como mundo externo, constitui os movimentos considerados intencionais, 
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garantindo a integração e organização de movimentos do corpo em relação ao espaço, com 

insurgências adaptativas, como aqueles utilizados para a locomoção.  

Mas esta simples associação fisiológica logo se faz acompanhar de uma outra que a 

passa para o plano da expressão, da compreensão, das relações individuais. O efeito 

obtido torna cada vez mais claramente intencional a manifestação emotiva. .  

(WALLON, 1986, p.161) 

O social passa a dar um significado ao movimento da criança, caracterizando sinais de 

contentamento ou descontentamento (sorrisos, caretas, etc), constituindo a simbiose afetiva do 

indivíduo. 

 Por fim, o terceiro deslocamento, entendido como movimento de reações posturais ou 

deslocamento dos segmentos corporais, diz respeito aos movimentos estruturados através das 

emoções (mímicas, expressões corporais, etc), elaborados nos diferentes momentos e 

experiências de interação.  São constituídos de forma subconsciente e visivelmente 

percebidos, caracterizando a reação corporal através de alterações internas, ou seja, através 

das emoções.   

2.1.2  Conjunto cognitivo 

O conjunto cognitivo caracteriza funções relacionadas à aquisição de conhecimento 

através de diversos recursos mentais como a representação, imaginação, memória e 

pensamento. Tais elementos cognitivos perfazem condições para a relação do sujeito com o 

mundo, possibilitando a organização de informações, a utilização de dados, definições, 

conceitos, comparações, etc. 

Para Wallon (2008), as condições cognitivas são construídas juntamente com o 

desenvolvimento motor e afetivo, em que as experiências com os movimentos e as emoções 

propiciam as diversas interações cognitivas do sujeito, caracterizando a inter-relação entre os 

três conjuntos. 

Desta forma, entende-se que a organização cognitiva apresentada no desenvolvimento 

da criança se constitui a partir do seu encadeamento com o motor e o afetivo. Ou seja, com a 

maturação do organismo e a mediação social, a inteligência também se desenvolve. 

Segundo Wallon (2008), 

O que permite à inteligência essa transferência do plano motor para o plano 

especulativo não é evidentemente explicável no desenvolvimento do indivíduo (...) 

mas nele pode ser identificada [a transferência] (...) são as aptidões da espécie que 
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estão em jogo, em especial as que fazem do homem um ser essencialmente social. 

(WALLON, 2008, p.117)   

Para Wallon (2008), o desenvolvimento humano é realizado em diferentes estágios 

que, de acordo com as interações com o meio, podem manifestar-se em idades diferenciadas.  

Sendo o homem um ser social, suas condições de aprendizagem se organizam de 

muitas maneiras e de acordo com o meio em que se insere, o desenvolvimento cognitivo não 

se realiza linearmente, sendo que as aquisições se reorganizam, integrando-se de diferentes 

maneiras e em diversas fases, numa condição alternada de predominância de cada aspecto 

(cognitivo e afetivo). 

A condição de predominância de aspectos ora cognitivos, ora afetivos é caracterizado 

por Wallon como o princípio da alternância funcional, em que a cognição e a afetividade são 

complementares, incorporando os avanços de cada uma, num processo de integração e 

diferenciação nos diferentes estágios (impulsivo-emocional, sensório-motor e projetivo, 

personalismo e categorial, Puberdade-adolescência). 

2.1.3  Conjunto Afetivo  

O conjunto afetivo que, para Wallon (2008), ocupa um lugar privilegiado em sua 

teoria psicogenética, caracteriza a presença das emoções, sentimentos e paixão no 

desenvolvimento do sujeito e refere-se à condição do ser humano de ser afetado por aspectos 

internos e/ou externos, de caráter positivo ou negativo. É encarado pelo estudioso como 

condição de sobrevivência à espécie humana e está diretamente ligada ao meio em que a 

criança está inserida.  

A emoção possui papel preponderante na constituição e no desenvolvimento da 

pessoa, já que influencia diretamente os aspectos orgânicos do sujeito (tônus muscular, 

batimentos cardíacos e respiração), nomeadas como sensibilidades interoceptivas (ligadas aos 

órgãos internos), proprioceptivas (equilíbrio e movimento) e exteroceptivas (emoções), sendo 

característica a reação postural/fisiológica. Apresenta-se sob a forma de condições transitórias 

e fugazes. 

O sentimento refere-se à representação da emoção, ou seja, há por parte do sujeito, o 

reconhecimento da presença do sentimento, sendo capaz de agir e controlar sua intensidade. 

Ao contrário da emoção, sua condição é mais duradoura. 
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A paixão diz respeito às condições de autocontrole na tentativa de reger ou influenciar 

determinada situação. 

2.1.4  Conjunto Pessoa 

O quarto conjunto, a pessoa, tem uma dupla função: é ele que garante a integração 

entre os conjuntos afetivo, cognitivo e motor, bem como é o resultado delas. 

Cumpre notar que os quatro conjuntos acima descritos são conceitos elaborados pelo 

autor para fundamentar sua teoria. Daí, a necessidade de discuti-los. 

Mahoney (2012), debruçando-se sobre os estudos wallonianos, esclarece como o 

conjunto funcional – Pessoa, na condição de aspecto integrador dos conjuntos funcionais pode 

ser compreendido: 

O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos tenha 

identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados que cada um é 

parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz necessária apenas para a 

descrição do processo. Uma das conseqüências dessa interpretação é de que 

qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade 

motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda disposição afetiva tem 

ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação mental tem ressonâncias afetivas e 

motoras. E todas essas ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto: a pessoa, 

que ao mesmo tempo em que garante essa integração, é resultado dela. 

(MAHONEY, 2012, p. 15) 

2.2   A importância do meio 

Para Wallon “o meio começa por ser, para todos os seres vivos, um meio físico. Mas o 

que caracteriza a espécie humana é o fato de ela ter substituído ou sobreposto ao meio físico 

um meio social” (1975, p. 202-203), sendo caracterizado como condição permanente de 

desenvolvimento, já que, a partir das relações, o sujeito interage e aprende, sendo a 

construção da personalidade aspecto intimamente ligado ao desenvolvimento cognitivo. 

Sendo assim, a constituição da personalidade sofre influências externas e, de acordo com a 

idade, as relações com o meio se modificam. 

Segundo Mahoney e Almeida, a definição de meio elaborada por Wallon refere-se a 

um “conjunto mais ou menos duradouro das circunstâncias nas quais se inserem os sujeitos” 

(2005, p. 17). Tal conceituação é fundamental na teoria walloniana já que a pessoa se 

constitui na integração entre organismo e meio. 

A este respeito Wallon (1975) observa:  
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O ser vivo adapta-se a um certo meio segundo as suas próprias necessidades e 

segundo os meios à sua disposição de as satisfazer. No decorrer da existência da 

criança, o meio tem um papel primordial. O meio começa por ser, para todos os 

seres vivos, um meio físico. Mas o que caracteriza a espécie humana é o fato de ela 

ter substituído ou sobreposto ao meio físico um meio social. (WALLON, 1975, p. 

202-203) 

Entendemos que a constituição da pessoa se processa conforme as condições de 

existência, angariadas a partir do meio social, costumes e cultura presentes, caracterizando as 

possibilidades, necessidades e condições de desenvolvimento do organismo. 

Assim, entendemos a condição humana como aquela permeada pelas múltiplas 

interações com o meio, em que o indivíduo, numa ação dialética, fornece ao mundo suas 

produções culturais, psicológicas, históricas e recebe do mesmo os fenômenos angariados 

pelo meio em que vive, constituindo um emaranhado de olhares e formatações, numa grande 

colcha de retalhos. 

Assim, o contexto biológico, de aparato orgânico e hereditário, embora seja de suma 

importância, não é a única condição do indivíduo. Ao contrário, Wallon nos apresenta o 

sujeito como pessoa completa, que se organiza biologicamente e socialmente, traduzindo suas 

interações em aprendizagens, cultura, experiências e demais condições estruturantes, num 

determinado meio. 

Pensar os espaços de interação do coordenador pedagógico significa considerar que  

tais espaços estão inseridos numa dinâmica temporal e organizacional. Conhecimentos e 

experiências, a partir da realidade dos diversos membros do contexto escolar e mais a de sua 

trajetória pessoal, perfazem uma condição complexa e repleta de nuances afetivos. 

Segundo Placco, 

Não podemos perder de vista que lidar com o planejamento, com o desenvolvimento 

profissional e a formação do educador, com as relações sociais e interpessoais 

existentes na escola é lidar com a complexidade do humano, com a formação de um 

ser humano que pode ser sujeito da transformação de si e da realidade, realizando, 

ele mesmo, essa formação, como resultado de sua intencionalidade. (PLACCO, 

2010, p. 59) 

Desta forma, a presença do coordenador pedagógico como corresponsável pela 

formação continuada, pela comunicação com a família e pela interação com a gestão acarreta 

uma série de contextos cognitivos e afetivos que influenciam e caracterizam tanto a 

aprendizagem dos professores, funcionários e famílias como o seu próprio processo de 
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aprendizagem, de acordo com as interações a que está exposto nos contextos escolares e fora 

deles. 

Esta condição também é discutida na obra walloniana, indicando a constituição do 

sujeito a partir de suas condições interacionais com o meio, os processos de aprendizagem a 

qual está exposto deste o nascimento, sendo este um importante fator de desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social. 

Segundo Almeida (2012), os estudos wallonianos, embora voltados para os contextos 

de interação da infância e adolescência, trazem importantes contribuições na compreensão de 

como as relações se estabelecem no contexto profissional de educadores, podendo se estender 

para o coordenador pedagógico.  

Wallon, psicólogo e educador, legou-nos muitas outras lições. A nós, professores, 

duas são particularmente importantes. Somos pessoas completas: com afeto, 

cognição e movimento, e nos relacionamos com um aluno, também pessoa 

completa, integral, com afeto, cognição e movimento. (ALMEIDA, 2012, p. 86) 

Assim, tentaremos iniciar a discussão com aspectos da constituição da pessoa do 

coordenador pedagógico em seu ambiente de trabalho, à luz das contribuições de Wallon 

sobre a relação da criança com o seu meio. 

 Wallon (1986) entende a constituição do meio sob três aspectos: físico-químico, 

biológico e social. Estas condições do meio são vivenciadas pelo sujeito ora de forma mais 

intensa, ora em contrastes menores, mas caracterizam a relação contínua entre a pessoa e o 

que está a sua volta. 

O meio físico-químico é considerado o meio de base, o primeiro com que a criança 

entra em contato, cuja característica é suprir as necessidades orgânicas do sujeito (respiração e 

alimentação).  

O que é exato na progressão indicada por Piaget é o alargamento gradual do campo 

em que podem desenvolver-se as atividades e os interesses da criança. Sua limitação 

às necessidades orgânicas e aos órgãos é evidente nas primeiras semanas e, a 

despeito de uma certa extensão dos meios utilizados, até mesmo nos primeiros 

meses. (WALLON, 1986, p. 159-160). 

O meio biológico possibilita a coexistência de diversas espécies no mesmo ambiente, 

caracterizando o equilíbrio das limitações de espaços e a demarcação de territórios a partir das 

características de cada espécie. 
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Uma diversidade bem mais importante acontece quando ao meio físico-químico 

superpõe-se o meio biológico, ou seja, aquele no qual a coexistência de várias 

espécies vivas em uma mesma porção de espaço determina ações recíprocas e, às 

vezes, como que um controle de cada uma por todas as outras, de tal forma que 

ocorre entre elas limitações mútuas e um estado de equilíbrio mais ou menos estável. 

(WALLON, 1986, p. 159-160). 

Por fim, o meio social que complementa, mas também se sobrepõe aos meios físico-

biológicos, qualifica a coexistência das espécies, numa dinâmica interacional mais variável, 

perfazendo processos de aprendizagem através da convivência, da troca de experiências e da 

manutenção de práticas e ações já consolidadas. 

Finalmente, a estes dois meios pode somar-se o meio social. Este coloca, também, 

condições de existência coletiva, mas bem mais variadas, mais móveis e 

frequentemente mais transitórias e sobre as quais podem destacar-se diferenciações 

individuais. (WALLON, 1986, p. 169). 

Assim, além do espaço físico, há outros aspectos que constituem um meio, sendo que 

para Wallon há uma distinção entre meio e grupo, em que o último se processa pela 

aproximação de interesses comuns, afinidades, regras e costumes, de forma que um 

determinado grupo se estabelece a partir das relações.  

A constituição da pessoa do coordenador pedagógico se faz a partir das múltiplas 

interações com os espaços que lhe são próprios e por vezes lhe causam ansiedade, insegurança 

e dúvidas quanto às suas atitudes e ações.  

Segundo Placco (2010), a ação coordenadora se dá a partir das múltiplas interações do 

sujeito com os seus pares, caracterizando uma rede de aprendizagem: 

Só quando existe uma real comunicação entre os atores do processo educativo há 

possibilidade de emergência de uma nova prática docente, na qual movimentos de 

consciência e de compromisso se instalam e se ampliam, ao lado de uma nova forma 

de gestão e uma nova prática docente (PLACCO, 2010, p. 52)  

Acreditamos que a construção dos espaços de aprendizagem do coordenador 

pedagógico ocorre de forma gradativa, conforme vai adentrando os mesmos, contextualizando 

sua prática e esquematizando ações de sucesso e fracasso. 

Wallon (1975) apresenta o domínio do meio a partir das ações do sujeito. Primeiro, 

num campo mais restrito, sinaliza o útero da mãe como um ambiente que lhe fornece os 

nutrientes necessários à sobrevivência. Em suas palavras, “não digo, embora acredite, que 

haja uma psicologia da criança desde o período fetal, mas podemos encontrar já nesta fase um 

tipo de relações que se vai prolongar para além do nascimento, a que chamarei a simbiose 
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entre a criança e a mãe.” (WALLON, 1975, p. 204). Posteriormente ao nascimento, a criança 

continua esta relação com o meio físico-químico, ou seja, o que lhe oferece condições 

orgânicas de sobrevivência. 

Assim, a relação inicial com a mãe através do útero se exterioriza com o nascimento, 

sendo o contato com este ser mais próximo a sua condição no mundo, sendo realizada, de 

forma gradativa, a expansão deste campo de atuação em que outras pessoas são reconhecidas 

pela criança. 

... e é a maturação do seu organismo que permite à criança manter com o ambiente 

relações recíprocas que estão na base de sua existência. Este ambiente constitui para 

a criança um ambiente social. A criança está, pois, primeiramente ligada à mãe, mas 

este horizonte social alarga-se muito rapidamente. Chega o momento em que certas 

pessoas do seu meio são diferenciadas pela criança, não talvez como pessoas, mas 

porque desempenham um determinado papel no seu ambiente. (WALLON, 1975, p. 

207-208) 

Wallon (1986) diferencia meios e grupos, trazendo à discussão como as características 

vistas a partir do olhar do grupo determinam a condição de desenvolvimento do indivíduo a 

partir de sua postura, posicionamentos e comportamentos. 

Os grupos se organizam de maneiras diferentes e particulares, de acordo com a 

dinâmica instaurada. 

Meios e grupos são noções conexas que podem, às vezes, coincidir, mas são 

distintas. O meio nada mais é do que o conjunto mais ou menos durável de 

circunstâncias nas quais se desenvolvem existências individuais. Ele comporta, 

evidentemente, condições físicas e naturais, que são, porém, transformadas pelas 

técnicas e pelos usos do grupo humano correspondente. A maneira pela qual o 

indivíduo pode satisfazer suas necessidades mais fundamentais depende do meio e, 

também, de certos refinamentos de costumes que podem fazer coexistir, nos mesmos 

locais, pessoas de meios diferentes. (WALLON, 1986, p. 170)  

Para Wallon (1986) , a constituição dos grupos é angariada a partir dos objetivos, pela 

elaboração e distribuição de tarefas necessárias. Durante o processo de aprendizagem e 

interação, o sujeito participa de diversos grupos, em diversos papéis, sendo reconhecido ou 

não pelo grupo a partir das possibilidades e dificuldades apresentadas.  

As relações interpessoais ocorrem na realização de um grupo, sendo este referência na 

constituição do indivíduo, apropriando-se de valores, culturas, aprendizados, etc.  

 E sendo esta relação indivíduo-meio de grande relevância para o desenvolvimento 

humano, Wallon (1986) assinala que é fundamental conhecer o sujeito dentro de um 

determinado meio, num contexto de relações.  
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Nesta relação indivíduo-grupo se formam olhares próximos e antagônicos, conflitos e 

acordos, além do percurso em busca de interesses tanto individuais quanto coletivos. 

O coordenador pedagógico, ao iniciar a carreira, entra em contato com outras 

interações que o cargo possibilita. Até então, suas experiências são aquelas angariadas na 

docência, sendo a nova função motivo para sentimentos de medo e insegurança. Para além do 

cargo, precisa ser aceito pelos outros integrantes do grupo como par avançado, numa relação 

de confiança e profissionalismo. 

Para tanto, busca nos espaços de interação em que está inserido, constituir e/ou manter 

uma relação de parceria com os outros integrantes dos diversos grupos presentes na escola, 

sendo por vezes, influenciado por pessoas ou grupos distintos. Neste contexto, Wallon (1986), 

indica: 

Mesmo em seu estado normal, um adulto pode ter momentos em que se sente mais 

deliberadamente ele mesmo, e outros em que acredita seguir um destino menos 

pessoal e mais sujeito às influências, vontades, fantasias de outra pessoa e às 

necessidades que lhe tornam penosas as situações em que está comprometido frente 

a outros homens. (WALLON, 1986, p. 164) 

 Desta mesma forma, o grupo de professores, de alunos, da gestão, das famílias e 

demais membros da comunidade escolar em que o coordenador atua, direciona o 

comportamento do coordenador pedagógico através das expectativas atribuídas, da aceitação 

ou não de sua presença como membro do grupo. O coordenador, por sua vez, dirige 

processos, esclarece, pondera e orienta, caracterizando a utilização dos diversos domínios – 

cognitivos, afetivos, motores, caracterizando a reciprocidade nos processos de aprendizagem. 

Os diversos grupos exigem posturas diferentes do coordenador pedagógico, sendo que 

assume em cada situação um comportamento de acordo com a especificidade de cada 

episódio, a singularidade de cada momento e a instabilidade frente ao posicionamento a ser 

tomado. 

Tais posturas e comportamentos caracterizam, no contexto da coordenação 

pedagógica, relações que exigem diversas competências como: domínio de certo 

conteúdo/conhecimento, organização, coletividade, atenção, entre outros que são elaborados e 

realizados a partir da relação que se tem em determinado grupo. 

Assim,  
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O meio social regula a existência individual, a estrutura familiar, as relações com 

outros indivíduos e grupos, conforme idade, sexo, etc. A linguagem do meio modula 

os pensamentos, e os instrumentos culturais dão forma aos movimentos. Desta 

maneira, a criança desenvolve sua consciência, sua vida psíquica que se expressam 

organiza-se em conjuntos funcionais que se integram cada um com sua identidade 

específica. (ALMEIDA e MAHONEY, 2011, p. 103) 

Para Wallon (1986), “não há meios compartimentalizados”, ou seja, as possibilidades 

de interação são congruentes e influenciam as ações do sujeito em diferentes momentos e 

espaços. 

A condição de agente transformador de seu meio também garante ao coordenador 

ações transformadoras de sua identidade e constituição, podendo atingir diversos grupos 

conforme as experiências realizadas em outros agrupamentos e inclusive em sua constituição 

biológica, através das sensações e emoções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, é abordada a metodologia utilizada na pesquisa. São elencados os 

sujeitos participantes, o local da pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta e análise 

dos dados. 

Trata-se de um estudo sob o enfoque da psicogenética walloniana, de cunho 

qualitativo, com o objetivo de investigar os processos de interação e aprendizagem do 

coordenador pedagógico, bem como analisar a percepção deste profissional mediante as 

relações estabelecidas nos diferentes espaços de interação, no contexto escolar em que realiza 

a ação coordenadora.   

3.1   Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram três coordenadores pedagógicos de escolas municipais 

de educação infantil da zona leste de São Paulo, previamente selecionados (as) a partir das 

seguintes características:  

- Coordenador pedagógico iniciante na função; 

- Coordenador pedagógico com alguns anos de experiência e  

- Coordenador pedagógico que se encontra no final de carreira.  

Para este estudo, consideramos o tempo de coordenação pedagógica com a seguinte 

configuração: Iniciante – 1 a 24 meses; com alguma experiência: 3 a 15 anos e final de 

carreira: entre 15 e 20 anos. 

É preciso levar em consideração que, para assumir a função de coordenador 

pedagógico na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, são necessários, no mínimo, 

três anos de docência. 

Não fizemos diferenciação entre coordenadores pedagógicos efetivos ou designados, 

nem levamos em consideração a formação inicial (magistério ou pedagogia), sendo que o 

critério de seleção estava no exercício da coordenação em EMEIs. 
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Utilizamos nomes fictícios para a preservação da identidade e anonimato dos 

participantes, assim como não houve menção da denominação das unidades escolares. 

Utilizamos ainda o termo de consentimento livre e esclarecido dos participantes da pesquisa. 

3.2   Local 

Sendo os espaços escolares um dos aspectos da pesquisa, no diálogo com os potenciais 

entrevistados, ficou acordado que o lugar propício para tais interações seria no lócus de 

atuação do coordenador pedagógico. Assim, a entrevista se deu nas escolas municipais de 

educação infantil da rede municipal de São Paulo.  

3.3  Procedimentos de coleta  

Os instrumentos para a coleta de dados da pesquisa foram: 

- Questionário para colher dados e caracterização dos entrevistados; 

- Entrevista semiestruturada, possibilitando certa flexibilidade na utilização e 

aprofundamento dos questionamentos.  

Szymanski (2005) considera a entrevista como um meio de refletir sobre determinados 

acontecimentos, e que, quando realizada de uma forma que leve a reflexão, possibilita um 

diálogo construído na horizontalidade entre entrevistado e pesquisador.  

Segundo a autora, a entrevista refere-se a um:  

(...) encontro interpessoal na qual é incluída a subjetividade dos 

protagonistas, podendo se constituir um momento de construção de 

um novo conhecimento, nos limites da representatividade da fala e na 

busca de uma horizontalidade nas relações de poder, que se delineou 

esta proposta de entrevista, a qual chamamos de reflexiva, tanto 

porque leva em conta a recorrência de significados durante qualquer 

ato comunicativo quanto a busca de horizontalidade. (SZYMANSKI, 

2005, p. 14) 

Tal processo caracteriza uma condição dialética em que há um movimento em torno 

do entrevistado e de suas experiências, para o esclarecimento das informações apresentadas. 

Também favorece o espaço de interação entre ambos, um dos elementos importantes desta 

pesquisa. 

Nesta condição, a entrevista se delineia por uma aproximação entre os contextos 

vivenciados pelo sujeito da pesquisa e pelo pesquisador, tratando de constituir uma 



54 

 

perspectiva integrada, produzindo possibilidades de análise a partir de contextos comuns, com 

olhares, por vezes, diferentes. 

De posse destes instrumentos, a pesquisadora, em momentos distintos, apresentou aos 

entrevistados os objetivos da pesquisa, bem como os procedimentos a serem realizados. 

Primeiramente, a autorização do gestor da escola quanto à entrevista do coordenador 

pedagógico (Apêndice III), os quais foram realizados antes da entrevista. Depois a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (Apêndice IV). Por fim, o 

preenchimento do questionário de caracterização (Apêndice I), trazendo informações 

pessoais, acadêmicas e profissionais do entrevistado.  

As entrevistas ocorreram com o auxílio de um gravador e de um roteiro de entrevista 

(Apêndice II), favorecendo a condução da mesma. Por conter questões, em sua maioria, 

abertas, a entrevista percorreu uma condição informal, possibilitando ao pesquisador utilizar e 

contextualizar as respostas das entrevistadas, dando continuidade a linha de pensamento com 

as próximas perguntas.  

Concluída a fase de entrevistas, passou-se para a transcrição das falas das 

coordenadoras pedagógicas.  

Dado o compromisso de manutenção do sigilo, cada entrevista foi relida com o 

objetivo de localizar qualquer menção a nomes, seja das entrevistadas, seja dos envolvidos 

nas escolas. Eventualmente, um ou outro nome foi mantido por não comprometer a pessoa 

citada. 

No primeiro contato com as entrevistas disponibilizadas, foram identificadas as 

principais características, situações relevantes e pontos que chamavam a atenção presentes nas 

contribuições das entrevistadas, constituindo uma análise preliminar para a construção das 

categorias de análise. As análises, portanto, surgiram a posteriori. 

Num segundo momento e num trabalho conjunto com a orientadora, foram emergindo 

as categorias. Optamos por indicar todas as possíveis categorias de análise, sem nos determos 

em condições particulares, por tratar-se ainda de uma análise inicial e cuja construção foi 

sendo realizada progressivamente, até chegar às que serão apresentadas após a caracterização 

dos CPs.  
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Os relatos, embora não sendo os únicos recursos, são a principal fonte de informação 

na constituição desta pesquisa, sendo a base para a discussão e reflexão dos aspectos 

elencados neste estudo. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA. 

Neste capítulo, apresentamos o processo de coleta de informações, bem como a 

organização do trabalho mediante categorização realizada, de acordo com as condições 

indicadas pelos participantes da pesquisa. Ainda são construídas algumas reflexões sobre as 

condições aprendentes a partir das categorias apresentadas. 

4.1 Caracterização dos coordenadores pedagógicos a partir do resultado do questionário 

Mediante os dados fornecidos no questionário de caracterização dos coordenadores 

pedagógicos, obtivemos as seguintes informações que, tabuladas, auxiliaram na análise 

proposta neste estudo. 

  Tabela 1: Caracterização dos coordenadores pedagógicos 

Nome
2
 Cláudia Aline Marta 

Idade 39 anos 34 anos 49 anos 

Tempo de experiência 

como CP 
1 ano e 6 meses 5 anos 19 anos 

Tempo de experiência 

docente 
13 anos 15 anos 11 anos 

Ano de ingresso na PMSP 2002 2000 1985 

Formação Inicial/ 

Ano de Conclusão 

Magistério – 

CEFAM/1997 

Magistério – 

CEFAM/1999 
Magistério 

Área de Licenciatura/ 

Ano de Conclusão 
Pedagogia/2011 Pedagogia/2003 História/1988 

Pós-graduação 
Docência no Ensino 

Superior 

- Ética, valores e saúde 

na Escola 

- Psicopedagogia 

Não possui 

Condição do cargo Designada Efetiva Efetiva 

 

A coleta parcial de dados das coordenadoras pedagógicas se deu, num primeiro 

momento, com aquela considerada inexperiente, ou seja, com pouco tempo na coordenação 

                                                           

2
 Nomes fictícios 
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pedagógica e que nesta pesquisa denominamos como Cláudia. Esta coordenadora possui uma 

característica peculiar, já que antes de assumir o cargo de coordenação pedagógica já fazia 

parte do corpo docente da escola, conhecendo os grupos (principalmente os do período em 

que lecionava) e estando presente nos diversos espaços. Assumiu o cargo por intermédio de 

eleição no conselho de escola, sendo designada para a atual função, diferente das outras 

coordenadoras que ingressaram no cargo através de concurso público. 

A segunda entrevista foi realizada com a coordenadora considerada muito experiente, 

que está próxima da aposentadoria e que aqui nomeamos como Marta. Com vasta experiência, 

Marta já foi professora na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. 

Também exerceu a função de diretora, supervisora e serviços técnicos educacionais na DRE 

Guaianases. 

A terceira entrevista se deu com a participação da coordenadora que aqui 

mencionamos como Aline, que já possui certa experiência na coordenação, tendo sido 

indicada por outra coordenadora para a participação nesta pesquisa. 

Diante destas informações, seguiu-se um conjunto de elementos que, ao serem 

elencados, contribuíram para a caracterização do perfil das coordenadoras pedagógicas. São 

eles: 

Pessoais – Pelas informações coletadas ao longo dos questionários e entrevistas, as 

coordenadoras pedagógicas possuem idade entre 34 e 49 anos, sendo as três casadas. Duas 

delas (Cláudia e Marta) residem relativamente próximas a escola na qual trabalham, sendo 

Aline a única que considera morar distante de seu local de trabalho. 

Profissionais – As entrevistadas exercem somente a coordenação pedagógica na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo - PMSP, não tendo nenhum outro vínculo 

empregatício. A carga horária de trabalho corresponde a 40 horas semanais. Somente Cláudia 

possui experiência em outra área. 

Referente ao tempo de experiência nos contextos educacionais, as coordenadoras 

Cláudia e Aline possuem maior tempo de exercício docente do que na coordenação 

pedagógica. A coordenadora Marta, diferente das primeiras, tem maior experiência na gestão, 

embora a mesma explique na entrevista que permaneceu por algum tempo designada no cargo 

de supervisor escolar e de STE (Serviços Técnico-Educacionais), que englobam atividades 

administrativas e pedagógicas. 
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Acadêmicos – Todas cursaram o magistério. A pedagogia e a especialização lato sensu 

foram realizadas pelas coordenadoras Cláudia e Aline, sendo que Marta cursou a graduação 

de História e depois realizou a complementação pedagógica, não frequentando nenhum curso 

de pós-graduação. 

Percebemos ainda a passagem de Cláudia e Aline pelo curso de magistério realizado 

no mesmo CEFAM, que, numa surpreendente coincidência, refere-se ao curso e local também 

cursado pela pesquisadora, ou seja, as três frequentaram o magistério no mesmo local, porém, 

em períodos diferentes, embora próximos.  A coordenadora Marta cursou o magistério em 

outra instituição pública e durante um período anterior ao realizado pelas outras 

coordenadoras. 

Ao nos debruçarmos sobre os dados das três coordenadoras, percebemos uma maior 

aproximação entre Cláudia e Aline. Tal constatação pode ser explicada pela proximidade 

etária, a formação inicial realizada no mesmo local e época e o ingresso na Prefeitura 

Municipal de São Paulo em períodos correspondentes. 

4.2 Os diferentes espaços de aprendizagem 

Nossa proposta inicial estabelecia como direcionamento analisar os espaços de 

aprendizagem no contexto da escola em que as coordenadoras pedagógicas atuam, 

possibilitando compreender como as relações com os diferentes espaços de interação são 

estabelecidas numa perspectiva de aprendizagem. No entanto, os depoimentos nos forçaram a 

reavaliar esta proposta.  

O olhar e a importância dada pelas coordenadoras aos espaços de interação 

vivenciados em outros momentos e locais apresentaram-se como importantes e recorrentes 

elementos na constituição e delineamento dos espaços de aprendizagem. Tanto a formação 

inicial, no magistério ou pedagogia, como a realização da prática docente são subsídios que 

perfazem o discurso das três coordenadoras pedagógicas entrevistadas. Desta forma, vamos 

discutir as seguintes situações: 

1 – Espaços de aprendizagem vivenciados no magistério e na pedagogia; 

2 - Espaços de aprendizagem em atividades docentes; 

3 – Espaços de aprendizagem na escola em que atuam. 
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4.2.1  Espaços de aprendizagem vivenciados no magistério e na pedagogia 

Nas entrevistas realizadas, a condição aprendente no magistério e na pedagogia foi 

predominante, tratando esta etapa como um importante momento formativo na vida das 

coordenadoras pedagógicas, para além daqueles vivenciados nas unidades escolares em que 

exercem a coordenação. De modo especial, aquelas que vivenciaram a sua formação para o 

magistério no já extinto CEFAM, trouxeram significativas lembranças diante das experiências 

realizadas. 

Quem fez CEFAM... Eu creio assim, hoje, em comparação às faculdades... O que eu 

aprendi na pedagogia foi repetição, mas o que o CEFAM me ensinou acho que 

nenhuma faculdade ensina, nenhuma... (Cláudia) 

Para a coordenadora Cláudia, a sua posição de pertencimento a um grupo, tanto ao de 

professora quanto ao de coordenadora pedagógica, está relacionada às experiências 

vivenciadas em contextos anteriores à coordenação (ao magistério, no CEFAM), em que 

atribui suas atuais competências às experiências já realizadas e compreende que estas 

interações potencializam a ação coordenadora, ou seja, suas ações têm caráter experiencial e 

estão dentro de uma dinâmica de formação.  

Cláudia entende que uma das competências do coordenador pedagógico é constituir 

relações afetivas, que proporcionem empatia, disponibilidade para ouvir e auxiliar o outro, 

colocar-se no lugar do outro, numa atitude favorecedora de relações de troca, orientação e 

aprendizagem. 

Eu lembro que quando a gente ia estudar para a prova um lia e chegava lá e falava 

“o que você leu? O que você entendeu do livro? Fala aí o que você entendeu”. E aí 

você pegava uma coisa, que a pessoa tinha visto e que você não teve aquela visão 

do livro ou de outro assunto. Então a gente aprendia muito entre a gente e com os 

professores. Era uma coisa muito louca... Nossa, eu cresci muito dentro do CEFAM, 

eu aprendi muito... E eu trago muito para a questão da coordenação porque a 

coordenação é isso, né? Você mexe muito com o pessoal do outro, você tem de estar 

na posição do outro, se colocar... empatia, né? Se colocar no lugar do outro, de 

chegar de uma forma calma, serena e firme ao mesmo tempo, mas que você tenha 

que conseguir trazer essa pessoa pra você e para que ela sinta segurança em você, 

para que ela... Ganhar! Você tem que ganhar essa pessoa. Até mesmo porque o 

trabalho do coordenador só acontece se o restante fizer, se eles não realizarem, 

você não fez nada, não é verdade? Então você tem que ter o grupo com você. 

Imagine se eu chego aqui e não tenho esse trato com a pessoa? Se eu não tiver o 

grupo para mim não vou conseguir fazer nada. Então essa questão do 

relacionamento, o coordenador tem que ter, ele tem que saber... E isso eu aprendi 

demais no CEFAM. (Cláudia) 
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Do mesmo modo, a coordenadora Marta reflete sobre a aprendizagem referente ao 

contexto relacional vivenciado nos momentos de estágio no magistério e durante os horários 

coletivos em sua EMEI. Em sua narrativa é apresentado o caráter integrador através do 

diálogo, realizado nas retomadas das experiências do estágio e nos horários de estudo 

coletivo. Compreende que a sua prática coordenadora trata dos mesmos recursos utilizados 

durante o magistério e que, de certa forma, são reproduzidos por ela. 

Nos horários de estágio (no magistério), a gente tinha a professora de estágio que a 

gente dava a devolutiva para ela. Ela perguntava como foi o estágio, o que 

aconteceu. E eu achava aquilo um absurdo... E ela dizia que não estava conferindo 

se tínhamos ficado todo o período, mas sim o que a gente tinha aprendido, o que foi 

bom... Hoje eu compreendo que, na verdade, ela estava nos iniciando em contextos 

de diálogo, de compartilhamento de vivências, de troca de experiências. Hoje é o 

que eu faço com as professoras na JEIF. (Marta) 

As coordenadoras Aline e Cláudia tratam das diferenças entre o magistério e a 

pedagogia, trazendo o contexto das práticas mais significativas do magistério como uma base 

de aprendizagem relevante e atribuindo ao curso de pedagogia certa dificuldade na realização 

e gerenciamento de tais atividades. Também tratam do estágio supervisionado no magistério 

como um forte instrumento formativo em relação à prática, o que parece não ocorrer de forma 

satisfatória no ensino superior.  

... Eu acho que a pedagogia hoje, o currículo, acho que não favorece tanto. Fica 

muito na parte teórica ali e também não se aprofunda tanto. Você vê tudo, mas só 

que não prepara porque o estágio em si... Acho que já começa pelo estágio errado, 

né? Porque, querendo ou não, os alunos vêm para as escolas para fazer o estágio... 

Tem coordenadores que seguem o estagiário, vê, dá dicas, conversa , mostra, tal... 

Tem outros que não. E na parte da coordenação, parte gestora mesmo eu acho 

que... pela correria também a gente observa, mas a gente não consegue... não tem... 

não chega a aprender não. Você vê mais a questão burocrática, mais ou menos o 

que faz, porque você conversa com a pessoa “o que você faz? Ah, faço isso, isso, 

isso...” e pronto! Isso que você faz no estágio. (Claudia) 

Aline complementa esta questão apresentando os aspectos de dificuldade vivenciados 

na pedagogia. O curso, que foi realizado no período noturno e após o trabalho, tornou-se 

cansativo. Esta condição, segundo a coordenadora, também influenciou a sua participação na 

vida acadêmica, sendo o estágio um período voltado para o cumprimento de uma atividade 

obrigatória e não como um momento de aprendizagem. 

Porque nesta época eu já trabalhava o dia inteiro, chegava à faculdade “só o pó”, 

cansada... Então minha concentração era menor, eu acho que se eu comparasse as 

minhas aprendizagens do magistério com as da pedagogia, eu me senti mais 

preparada para exercer minha profissão com as aprendizagens do magistério do 

que em relação à faculdade... Não tem como ser muito diferente disso, mas foi muito 



61 

 

teórico e pouco voltado para a prática, estágio pró-forma, então eu acho que eu 

aprendi mais ser professora no curso de magistério do que no curso de pedagogia. 

(Aline) 

Já em relação ao magistério e para além dos estágios, a coordenadora Aline retoma a 

grade curricular do curso em nível técnico que, direcionado para a ação docente, traz 

possibilidades para a prática pedagógica.  Aline atribui às disciplinas metodológicas a 

condição de um trabalho voltado para a prática do professor.  

Tinha as disciplinas específicas do magistério e as disciplinas do ensino médio, 

porque era junto. O curso do ensino médio acontecia junto com o magistério. Eu 

lembro mais das disciplinas voltadas para o magistério porque as demais 

disciplinas eram bem padrão mesmo, bem tradicional. As que eram voltadas para o 

magistério elas eram mais dinâmicas, traziam bastante coisa em relação à prática, 

então eu tenho mais recordações destas disciplinas por estes diferenciais, que eram 

mais pensadas para a prática do professor, para aquilo que a gente fosse encontrar 

na sala de aula. (Aline) 

Indagada sobre as recordações das disciplinas metodológicas que menciona, Aline faz 

relação entre as vivências do estágio e os momentos destinados ao contexto de aprendizagem 

docente. 

Tinha a disciplina de Didática, tinha disciplinas que tratavam de matérias 

específicas: Matemática, Língua Portuguesa...  Então como a gente tinha o estágio 

e neste estágio havia uma carga horária grande para regência, então essas aulas 

eram pra gente aprender, planejar aula... Bem voltado para a prática mesmo. 

(Aline)  

Claudia e Marta sobrepõem as aprendizagens vivenciadas no magistério e na 

pedagogia e novamente identificam as condições de aprendizagem realizadas na formação 

inicial de nível médio como mais significativas. 

Acho que até mais aprofundado no CEFAM do que na faculdade. E fora que a 

faculdade... Eu acho que a faculdade deixou muito a desejar na questão da prática. 

No CEFAM, não... No CEFAM você tinha estágio. Fora que as professoras de 

Didática elas ensinavam... Pelo menos, não sei com você, mas na minha época... 

Elas davam os seminários... A gente fazia muito seminário de aula, montar aula, 

ensinava a montar projeto, ensinava não só montar, você tinha que ir lá e 

apresentar a aula e depois quando tinha os estágios dentro do Marcondes, que era 

para que elas pudessem ficar mais, observando... .(Cláudia) 

Cláudia atribui ao CEFAM suas vivências significativas para o trabalho como 

educadora e entende a prática realizada nesta instituição como potencializadora de 

aprendizagens para os contextos educacionais, dando indícios de que a presença e 
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acompanhamento do professor favorece esta condição, diferente do que foi vivenciado na 

pedagogia.  

Acho que o CEFAM... eu não sei... eles colocavam na gente essa questão do 

compromisso, né? Então a gente sabia que tinha que apresentar na data que eles 

marcaram, tinha que estar pronto, não importa se você fosse ficar conversando, 

mas a gente sabia que uma hora a gente tinha que fazer e dar conta. Então essa 

liberdade era até boa. Eles vinham e “vocês estão fazendo?”, “estão precisando de 

alguma ajuda?” Só que eles não ficavam ali, então quando a gente precisava a 

gente ia atrás deles, a gente sempre sabia que eles estavam lá na sala deles 

reunidos, mas a gente ficava com mais liberdade. (Cláudia) 

Marta também identifica a falta de acompanhamento do professor como uma 

dificuldade vivenciada no contexto universitário, restando aos alunos se organizarem e 

buscarem em grupos as soluções para suas dificuldades ou necessidades. 

A faculdade, a gente tinha muito a questão do grupo, mas o conhecimento éramos 

nós que procurávamos, não tinha mais o acompanhamento dos professores como no 

magistério e eu acho ruim porque a aprendizagem continua, nunca deixamos de ser 

aprendiz em assuntos novos. (Marta) 

Das contribuições de Aline, nos parece que a condição positiva vivenciada na 

graduação está relacionada à figura, conhecimento e prática do professor e não ao currículo ou 

metodologia adotada na universidade. 

A Monica foi minha professora lá.  Até quando eu a reencontrei na formação eu fui 

falar com ela: “eu quis dar aula na educação infantil por sua causa”. Porque a 

disciplina que ela dava na faculdade era educação infantil e eu a ouvia falar de 

educação infantil e eu... Nossa, chegava em casa contando para as minhas irmãs a 

aula, aquela coisa, toda entusiasmada. Então eu tive bons professores. A grande 

maioria foram bons professores. (Aline) 

As coordenadoras Cláudia e Aline revelaram outras aprendizagens vivenciadas no 

magistério, para além dos contextos docentes, caracterizando esta etapa como um período 

marcado por experiências pessoais significativas. 

Para Cláudia, a possibilidade de angariar competências que favorecessem a entrada na 

universidade, ou seja, o conhecimento científico, foi um contexto de aprendizagem 

significativo. 

Foi significativo. E era muito bom, né? Porque eles preparavam a gente prá tudo. O 

CEFAM não foi só para o magistério, foi para a vida. E os professores eram muito 

compromissados, né? Eles não queriam só formar a gente como professores, eles 

também davam oportunidade pra gente fazer uma faculdade, a gente não ficava só 

no ensino técnico, né? E foram professores que marcaram, porque a gente passava 

mais tempo lá. (Cláudia) 
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Aline indica as vivências realizadas no magistério, de maneira especial, a situação de 

regência, como instrumento de auxílio para suas dificuldades em relação à comunicação, 

expressão corporal e movimento. 

O magistério me trouxe a possibilidade de me expressar melhor, de vislumbrar o 

corpo como extensão da minha mente, o que eu sempre tive dificuldades. A prática 

(a regência) proporciona isso. (Aline) 

Cláudia ainda vislumbra a possibilidade de uma formação universitária que contemple 

a prática gestora, tratando das ações pedagógicas e gerenciais pertinentes ao cargo de 

coordenador pedagógico. 

Porque na pedagogia a gente tem a parte de estágio em gestão e não dá conta. 

Então eu acho que deveria ser uma formação, uma extensão... Mas eu acho que é o 

formato que é errado, porque tem, mas o formato está errado. A gente tem os 

cursos, mas você vai lá e vê muita teoria. (Cláudia) 

As afirmações sobre os contextos vivenciados no magistério e na pedagogia 

demonstram aspectos relevantes da formação inicial, bem como os aspectos que constituíram 

a identidade docente. Nesses relatos, as coordenadoras revelam a importância de um curso 

voltado para a prática educacional, que integrem efetivamente os contextos pertinentes à 

função docente e gestora. 

4.2.2  Espaços de aprendizagem vivenciados em atividades docentes 

As coordenadoras entrevistadas apontam a experiência docente como grande foco de 

aprendizagem para a constituição do trabalho da coordenação. Tratam a questão docente 

como uma condição mais confortável no trabalho educativo do que aquele vivenciado no 

âmbito da coordenação pedagógica.  

Segundo a coordenadora Aline, o trabalho docente realizado quando da mudança de 

escola, por já possuir certa experiência, ocorreu de forma tranquila, caracterizando a 

segurança profissional diante dos novos espaços de interação, dos novos grupos e da rotina de 

cada ambiente escolar. 

Se eu comparar como eu cheguei a outras escolas enquanto professora, foi muito 

mais tranquilo, eu acho até pela minha própria segurança. Eu me sentia muito mais 

segura enquanto professora, então eu chegava aos espaços e esta segurança 

transparecia naturalmente. (Aline) 
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Marta também trata da segurança docente relacionada ao conhecimento que detém dos 

seus alunos. Entende que a proximidade favorece as ações docentes e que esta aprendizagem 

vivenciou nos contextos da sala de aula, nos diferentes equipamentos escolares pelos quais 

passou. 

Porque na sala de aula, não que você saiba tudo, mas você sabe como lidar com o 

aluno. No meu caso, que passei por EMEI, pelo Fundamental, pelo Médio, eu sabia 

como lidar com eles. Eu aprendi a olhar para os sinais que os alunos apresentavam, 

sabia que horas e como intervir com eles. (Marta) 

Cláudia, por sua vez apresenta suas dificuldades e insegurança no trabalho docente 

quando da alternância da etapa de ensino. Por ter experiência, até então, somente com o 

ensino fundamental, sente-se com fragilidades no trabalho realizado na educação infantil. 

Porém, é perceptível que essa fase possibilitou aprendizagens, com o auxílio de colegas mais 

experientes. 

E eu não sabia nada de Educação Infantil. Eu era professora de Alfabetização, mas 

eu já estava há dois anos com terceira e quarta série. Eu peguei uma turma da 

primeira até entregar. Então... Educação infantil, nossa... Eu olhava aquelas 

crianças tudo pequenininha e pensava “Meu Deus, o que eu faço com eles?!” E eu 

aprendi bastante, as professoras também do horário que eu peguei... Era a Valéria, 

Denise, Cristina... Eram professoras muito receptivas e eu perguntava, eu não tinha 

vergonha, falava “o que eu faço?” E elas me ensinaram bastante. Então foi um 

ambiente bem acolhedor. (Claudia) 

As coordenadoras Aline e Cláudia trazem ainda a condição vivenciada na educação 

infantil da Prefeitura Municipal de São Paulo, em que a regência é compartilhada entre duas 

professoras e constatam que esta parceria é um fator de aprendizagem para o trabalho 

coletivo. 

Porque quando você é professor e começa numa escola você tem automaticamente 

uma pessoa ali que é o seu par, tem outros professores que vão lhe ajudar, você 

aprende com a parceria, com o compartilhamento dos problemas comuns. (Aline) 

Quando eu estava em sala de aula eu me sentia bem porque eu estava com os meus 

alunos, no meu lugar, no meu quadrado. Ali era o meu quadrado, os meus alunos, 

eu colocava em prática aquilo que eu achava interessante. E esses mesmos alunos 

também tinham outra professora e a gente podia trocar, compartilhar. Por vezes, eu 

até não concordava, mas a gente aprende a ouvir o outro. (Claudia) 

A coordenadora Marta, diferente das anteriores, não vivenciou a situação de docência 

compartilhada e evidencia a insegurança diante de decisões e práticas a serem realizadas de 

maneira só, ainda em início de carreira. 
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Eu tinha muita preocupação no começo, até medo, porque na verdade a gente não 

sabia o que ia pegar e não tinha ninguém para ajudar... Então em 1985 a gente já 

estava no primeiro ano da EMEI, que eram os primeiros anos que as EMEIs de Poá 

estavam funcionando, que eram assim, na verdade eram duas salas, uma 

merendeira e os professores. Não tinha diretor, não tinha coordenador, nada... E aí 

tinha um espaço da Prefeitura que ficava a Secretaria de Educação e eles vinham 

atender a gente no que precisávamos, mas eram salas isoladas. Igual a antiga 

escola, que o pessoal fala, na área rural, era muito parecido. (Marta) 

Embora a experiência inicial tenha provocado a sensação de isolamento de Marta, a 

coordenadora, antes do ingresso na PMSP, busca no grupo de professores, os conhecimentos 

necessários para a aprovação no concurso público. Apresenta essa relação como uma 

dinâmica de aprendizagem significativa. 

E aí o pessoal de São Miguel me chamou para entrar num grupo de estudo, e eu não 

sabia nada, e nós dividimos os autores e eu lembro até hoje que eu fiquei com o 

Pedro Demo e eu comecei a gostar da bibliografia. E os grupos de professores 

antigos falavam das várias gestões que passaram, Erundina... E aquilo foi minha 

sorte porque a prova da Carlos Chagas tinham textos enormes, mas eu lembrava 

muita coisa da conversa e do que eles falavam... “olha na minha época era 

assim...” Para mim, foi a melhor forma de aprender... (Marta) 

Num dado momento, Aline também indica que sua jornada diária não possibilitava 

interações com outros grupos ou professores da escola, já que não participava das formações 

coletivas. 

E eu era professora JBD, aquele professor que dá sua aulinha e vai embora para 

casa. Nunca fiz JEIF na vida enquanto professor, então era muito aquela coisa, 

chegava lá, fazia o meu trabalho da maneira que eu achava que era mais adequado, 

mais correto, sempre busquei seguir as orientações, mas eu fazia o meu trabalho e 

ia embora para casa. (Aline) 

Aline e Cláudia trazem ainda a condição integradora de experiências na coordenação 

pedagógica, o que não é vivenciado comumente na docência, sendo esta aprendizagem 

caracterizada pelo trabalho do coordenador, já que sua função exige a ampla integração com 

todos os grupos pertencentes ao contexto escolar. 

Às vezes eu penso em voltar para sala: “nossa, minha sala, sinto saudades, sinto 

falta... Mas eu vou deixar de aprender tanta coisa... Se eu voltar para a sala, vou 

deixar de aprender tanta coisa”. Porque, querendo ou não, a sala limita a gente. 

Não sei se você tem esse sentimento, mas eu acho que a sala limita a gente. A gente 

acaba ficando ali, com um “cabresto na cara”, a gente fica ali na rotina do dia e 

você para de olhar para o lado. Eu acho que depois que eu vim para a coordenação 

expandiu bastante. (Cláudia) 

Hoje, eu estando na coordenação mesmo, eu vi coisas que eu reclamava enquanto 

professora que hoje eu não reclamaria, porque eu não tinha visão do todo, eu tinha 

visão da minha sala de aula, do meu mundinho ali, né? (Aline) 
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Ainda numa condição da docência, Claudia relembra a aprendizagem realizada a partir 

de dificuldades de relacionamento que influenciaram negativamente em sua saúde. Com a 

orientação médica, aprender a expressar suas insatisfações e angústias, segundo a 

entrevistada, foi um fator relevante em sua prática atual. 

Porque eu trabalhava em duas escolas eu estava tendo muito problema na outra 

escola e eu já vinha de muitos problemas, entendeu? E acumulando, acumulando... 

e essa pessoa da outra escola, a diretora ela foi o estopim para desencadear a 

minha depressão profunda. Caí na depressão e tudo, fiquei afastada cinquenta dias. 

Aí quando eu voltei, com todos os problemas que eu tinha, com médico que eu 

passava, que conversava muito comigo, ele me ajudou aqui também. Porque eu 

tinha um problema antes que as pessoas falavam para mim o que queriam e eu 

escutava e às vezes o que eu escutava não me fazia bem só que eu não falava, eu 

não falava o meu lado. Eu era muito de me colocar no lugar do outro, mas eu não 

me colocava. Eu só trazia o problema do outro para mim, só que eu também não me 

impunha. E isso me fazia mal. E o que aconteceu... o médico, o doutor que me tratou 

ele falou “Claudia, você não precisa ser mal educada, mas você tem que se colocar, 

você fala na hora, você não gostou você responde, com a sua educação mas você 

responde porque é isso que está te fazendo mal e isso que está fazendo você ficar no 

estado que você está. Então você começa a falar, senão você vai passar o resto da 

sua vida tomando esse remédio do jeito que você está”. (Cláudia) 

4.2.3  Espaços de aprendizagem vivenciados nas escolas em que atuam 

O trabalho realizado no espaço escolar se apresenta como principal fonte de 

aprendizado das coordenadoras pedagógicas. Percebemos em seus relatos a condição 

aprendente em cada situação vivenciada no cotidiano e, num exercício de autoconhecimento, 

as entrevistadas trazem questões envolvendo sua prática, suas dificuldades e seus processos 

constitutivos. 

Na entrevista da coordenadora Cláudia, identificamos como fio condutor a interação 

realizada nos diferentes grupos e nos diferentes contextos. Tal interação é mencionada pela 

coordenadora em diversos momentos de sua vida, sendo que transparece em suas palavras a 

importância do grupo para sua aprendizagem. Neste contexto, retoma as questões vivenciadas 

no magistério. 

Até mesmo porque você ficava o dia inteiro com aquele grupo. E você também 

acabava conhecendo todo mundo, mas você tinha aquele grupo específico, né? E lá 

dentro são pessoas de culturas totalmente diferentes da sua, ou igual. Religião... 

família... E você tendo que ficar o dia todo com eles, você tem que aprender a 

conviver com eles, aceitar como eles são, eles a te aceitar, né? Essa questão 

pessoal, intra, essa questão do relacionamento, do aprendizado. (Cláudia) 
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Esta situação de pertencimento ao grupo parece estar bem forte nas conexões 

realizadas pela coordenadora e, por vezes, transparece certa contradição entre atender os 

interesses do grupo de professores e as necessidades gestoras. 

E te obriga a estudar mais, a buscar mais e te obriga a colocar em prática esta 

questão de socialização, de olhar com outro olhar. Nossa... Como eu falei para 

você, essa questão do olhar de professor e olhar de coordenador que inverte... E dá 

aquela crise, né? “Meu Deus, eu acho que não sirvo para estar neste cargo, o olhar 

não muda nunca!” 

“a Patricia diz ‘Claudia, você tem que mudar o seu olhar’. Eu até fiquei brava na 

hora, mudar meu olhar? Como eu vou mudar minha essência?” 

Desta forma, há a impressão de que a coordenadora se apropria dos espaços através 

das condições que a mantém segura, que são aquelas conquistadas enquanto docente e 

pertencente a um determinado grupo. 

“A Patricia fala que eu sou muito pelas professoras e é verdade, tem horas que é 

mesmo. Tem horas que elas estão erradas e não tem que ser do jeito que elas 

querem e eu tenho que ver isso, tenho que falar. E eu tenho que mudar o meu 

olhar... ‘Você não está mais lá, você está aqui agora’”. (Cláudia) 

As coordenadoras Aline e Marta, mais experientes, tratam a participação do grupo 

como aspecto relevante da aprendizagem da coordenação, porém, entendem que os processos 

formativos do coordenador englobam outras possibilidades, trazendo a própria prática, ou 

seja, intervenções e articulações, como favorecedora das diversas interações possíveis. 

Também apresentam o enfrentamento como realidade no contexto escolar. 

E para mim também é um desafio porque eu, se eu olhar o meu percurso formativo, 

eu estou muito acostumada com esta questão mesmo do professor vir, ler um texto e 

conversar ali e acabou. Então para eu quebrar esta barreira também e não 

transformar os meus processos formativos também desta forma sistemática, também 

é um desafio que me demandou um tempo de pesquisa, de alternativas, de buscar 

algumas coisas. (Aline) 

Porque é fácil falar que não se dá nada, que a formação está horrível e eu não 

tenho o que fazer. Mas será que eu também não tenho que procurar nada? Ou pelo 

menos dizer quais são minhas dificuldades? Porque, olhando as minhas 

experiências anteriores eu fico pensando: na EMEF é aquela correria e na EMEI 

que tem outro tipo de organização, todo mundo quer colocar no quadradinho da 

EMEF. Ai você quebrar com este quadradinho também é difícil. (Marta) 

Cláudia e Aline transmitem a ideia de parceria gestora como condição para o trabalho 

e afirmam ser este um desafio nas instituições de ensino, que se aprende no “estar junto”, nos 

avanços e retrocessos, no ato de reivindicar ou abrir mão de determinadas questões. 
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Como tem essa dificuldade de estar em formação com a parte gestora, eu sinto falta 

de um par avançado. É essa solidão que o coordenador sente, porque você busca 

tudo muito só. E aí você fica com a sua visão (Cláudia) 

E eu acho primordial ter essa parceria, porque não adianta eu acompanhar, 

observar, mas é limitada a minha atuação. Então se eu não tiver uma parceria com 

o resto da equipe acaba ficando um trabalho isolado, que não caminha, que não sai 

muito do lugar. Então se você tiver uma equipe que acompanha até no processo 

formativo, porque as formações, aquilo que você estuda com o grupo tem que 

nortear todo o resto, tanto a organização do espaço, como compra de material, 

como você gasta verba... está tudo atrelado. Então, não adianta às vezes eu ficar 

estudando, pensando com as professoras só que quando chega na hora h, que eu 

tenho que fazer, colocar em prática, eu não consigo porque não tem esta parceria. 

Eu acho que este é um desafio do cargo, você conseguir criar uma parceria entre 

esta equipe para poder fazer aquilo que realmente é seu. Com a parceria você tem 

mais espaço para fazer aquilo que lhe pertence. (Aline) 

Embora Aline demonstre sua preocupação com as interações da gestão, indica que há 

uma tensão nas relações entre o trio gestor e também da direção com o grupo de professores, 

causando desconforto para todos os integrantes, além da sensação de medo. 

A questão do clima, da falta de espaço que eu tenho, de eu não ter conseguido 

construir esta parceria com o diretor, isso me angustia. (Aline) 

É tensa esta relação também, tanto com os professores quanto nós três, não há 

muita abertura para conversar. Para ser ouvida é muito difícil, para sentar e 

conversar então... Você tem que falar correndo, rápido, porque senão levanta, vai 

embora e me deixa falando sozinha. Então, de forma geral, é bem tenso porque ele... 

Como posso dizer? Ele tem um jeito muito explosivo, então os professores tem medo 

de falar porque não sabe qual vai ser a reação dele nesta hora. Então elas acabam 

ficando muito na... não falam! E elas acabam reclamando muito para mim: “Ah, 

este portão aqui está atrapalhando!” Mas falar para ele que o portão está 

atrapalhando não falam, é muito difícil porque as poucas tentativas que ocorreram 

resultaram em reações muito explosivas, então as pessoas acabam ficando com 

medo mesmo. (Aline) 

Marta também valoriza a condição de parceria da equipe gestora, porém, no seu caso, 

atribui a gestão satisfatória à figura do diretor. Ou seja, a constituição da parceria se deu 

através das atitudes do diretor, o que parece não acontecer com a assistente de direção. 

E o diretor tem uma coisa muito legal, a gente avalia junto e por vezes eu digo que 

não concordo com determinadas coisas, ele pede para eu esperar que ele vai 

repensar e aí traz mudanças na proposta inicial. Ele acompanha a linha do tempo, 

questiona... Então isso é bom. (Marta) 

O espaço da gestão é um espaço de conflito. Com o diretor que agora está afastado, 

ele intermediava muito bem isso. Eu acho que até fiquei mal acostumada, pois ele 

tinha uma atenção especial comigo. Ele sempre endossava minhas decisões. A 

assistente não tem esse lado do pedagógico, muitas coisas eles não repassam, então 

eu estou sempre a reboque de algumas coisas. A comunicação é mais falha do que 

organizada. (Marta) 
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Nesta situação, Marta se vê contemplada em sua função de coordenadora pedagógica 

pois tem suas reivindicações e ou opiniões acolhidas pelo diretor. Portanto, a relação 

harmoniosa se concentra em contextos individuais e não entre a equipe gestora. 

No relato de Claudia e Aline há uma recorrente indicação dos ambientes externos, 

aqueles que, de maneira geral, podem potencializar as interações lúdicas. Acreditamos que as 

especificidades da educação infantil favorecem tal constituição, uma vez que aspectos 

envolvendo o movimento trazem, segundo a coordenadora, outra forma de comunicação que 

ela considera uma aprendizagem. 

A gente ainda está no caminho, ainda não está perfeito o trabalho com a ludicidade. 

A gente aprende que a criança necessita disso e eu aprendo muito com eles porque 

ali, na ludicidade, além de ser mais fácil, mais prazeroso para a criança aprender, 

você está fazendo o papel da educação infantil mesmo, que dá a oportunidade da 

criança se descobrir, resolver seus conflitos ali na brincadeira, é uma fala deles... 

Eu não encarava isso como uma fala e quando eu cheguei à educação infantil, eu 

pensava “meu deus, essas crianças só brincam!” (Cláudia) 

As áreas externas proporcionam muitas aprendizagens para as crianças. Além de 

ser um momento muito prazeroso para eles, porque a utilização das áreas externas 

é onde a gente vê as crianças mais felizes, este momento de brincar no parque, 

mesmo nos momentos dirigidos, onde a professora traz uma brincadeira, a gente vê 

o quanto eles se envolvem, quanto àquela criança que não se concentra se 

concentra, o quanto aquela criança que não para, brinca... interage... Então eu 

acho que são espaços riquíssimos de aprendizagem para as crianças, tanto em 

relação à interação como o desenvolvimento da linguagem, porque é um momento 

que eles têm liberdade para poder conversar com o colega, é um momento onde eles 

têm espaço para poder conversar com o professor, porque a hora que o professor 

está observando o parque é a hora que a criança chega para contar algum momento 

que ela viveu, que na sala de aula ela não tem oportunidade de contar. Então eu 

vejo que nestas áreas as crianças aprendem muito e os professores também, porque 

quebrar essa questão da escolarização na educação infantil é um desafio muito 

grande, a gente está caminhando bem lentamente, eu diria. (Aline) 

Sobre a comunicação, a coordenadora Cláudia apresenta suas aprendizagens a partir da 

interação com seus pares, porém tratando de objetivos diferentes daqueles realizados 

informalmente, de acordo com o cotidiano e com a rotina entre professores. Estas 

considerações são apresentadas a partir da reflexão sobre a ação coordenadora nas reuniões 

pedagógicas, espaço este destinado a formação e organização dos membros da escola que, 

devido a sua condição formativa, alteram a postura do coordenador, trazendo outras 

possibilidades de interação como premissa de seu trabalho. 

Eu acho que eu aprendi a me comunicar mais. Eu falava bastante, mas é diferente 

uma comunicação de conversa do que uma comunicação de passar algo. Eu aprendi 

muito porque primeiro você tem que ir buscar, para você saber, ter base no que está 

falando, tem que ser algo agradável pra todo mundo. Tem que saber se colocar... 



70 

 

Porque é diferente falar para as crianças e falar para o adulto. Na primeira reunião 

eu tremi porque você está falando com as professoras que estão te ensinando, eu 

era aprendiz, era não... eu sou aprendiz delas. Ainda mais na época... Elas me 

ensinam muito. E eu chegar e falar, colocar alguma coisa... Será que eu estou 

falando errado, será que eu estou me colocando certo, o que elas estão pensando... 

A gente sempre pensa nisso.(Cláudia) 

Aline, por sua vez, transparece que sua participação nas reuniões pedagógicas precisa 

ser, por vezes, forçosa. 

Tenho se eu ficar ali... Eu tenho que me fazer presente, mas não acontece de 

maneira natural e espontânea. Então eu me faço presente de alguma maneira. Por 

exemplo, sugestão de texto para leitura... então, é um dos pouquíssimos momentos 

em que a gente consegue trabalhar junto. (Aline) 

As três coordenadoras entendem ser a sala dos professores um espaço integrador, em 

que as possibilidades de escuta são intensificadas por ser um ambiente de troca de 

experiências, angústias e sentimentos. 

Mas eu gosto de estar no meio delas. A gente consegue saber mais o que está 

acontecendo. Elas têm mais liberdade de falar, não fica com muito receio do que 

está acontecendo, algum problema que elas estão tendo em sala ou com pai. Então 

eu sempre fico sabendo... Quando elas estão encrencadas entre elas eu também fico 

sabendo, eu converso na hora... Eu acho que fica mais fácil ficar perto do que ficar 

um pouco distante, entendeu?(Cláudia) 

Eu escuto muito, né? Mais até do que eu gostaria, mas elas falam bastante, 

desabafam bastante as angústias, o que elas pensam, como elas gostariam que 

fosse, então me traz muitos recursos também, porque eu consigo ouvir o lado delas 

da história, que elas que estão na sala de aula... Eu falo para elas, sem mim a 

escola anda, sem o diretor a escola anda, mas sem vocês ela não anda. Pode andar 

meio torta, mas ela vai andar. Agora sem elas, não vai. Então, elas que estão na 

sala de aula, a gente consegue ouvir bastante das ideias, das dificuldades, das 

angústias e isso contribui bastante. E até das maneiras incorretas, como pensam, da 

forma como tem encarado a educação, da forma como encaram a criança. Porque 

elas têm certa liberdade para falar, então elas desabafam bastante e dali eu também 

tiro bastante coisa.(Aline) 

Eu chego lá, mais ouço do que falo, porque eu acho legal ter o momento para ouvir 

porque você acaba conhecendo outro lado de como ela é, como ela é com os pais, 

como ela age com o filho, o que ela faz e o que ela não faz, se ela é do bem ou se ela 

é do mal. E isso dá uma leveza. Ali é o momento de escuta. (Marta) 

Quanto ao seu próprio espaço de trabalho, a condição itinerante da professora Aline 

parece incomodá-la, já que entende a sua função também como momentos de concentração, 

estudo e atendimento a grupos distintos.  

Nós temos a sala dos professores que também é a minha, onde tem a minha mesinha 

e a minha cadeira lá... Tudo ali. Onde eu trabalho, onde eu tenho que pensar com 

elas falando...(Aline) 
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Ah, eu sinto dificuldade porque, tudo bem, momento de formação eu já estou lá, é 

mais prático, mas eu não faço só formação na vida. As atividades que eu tenho que 

pensar, que eu tenho que me concentrar... Ah, eu vou elaborar um PEA, por 

exemplo, eu tenho que fazer na minha casa, eu não consigo pensar com as 

professoras conversando lá, né?  E é um momento que elas saem da sala de aula, 

que elas querem falar, querem trocar, desabafar... Então é um momento em que elas 

conversam, reclamam, reclamam, reclamam, reclamam o tempo todo. E eu lá 

ouvindo reclamação da hora que eu entro a hora que eu vou embora. Eu não tenho 

um espaço para atender um pai. Se algum pai chega para eu atender, eu tenho que 

pedir licença para a assistente para atender lá com ela, porque na minha sala... na 

minha sala? Eu não tenho sala... Na sala dos professores eu vou ter que colocar 

todo mundo para fora? Vou ter que falar para todo mundo sair porque eu preciso 

atender um pai? Não dá, né? Mais fácil eu pedir licença para a assistente e atender 

na sala da direção. Então eu sinto falta de um espaço para poder pensar, me 

concentrar, fazer alguma coisa... Tudo que envolve atividades que eu preciso de 

concentração eu tenho que fazer fora de lá. (Aline) 

Quando indagada sobre o olhar do outro, principalmente das professoras quanto a sua 

necessidade de um espaço de estudo e de concentração, a coordenadora entende que os outros 

grupos, já com seus espaços instituídos, percebem esta necessidade, mas que há empecilhos 

organizacionais que adiam a organização de um espaço da coordenação. 

Algumas até comentam, ah, não sei como você consegue. Eu digo “a gente eu 

consigo em casa...”, então elas percebem esta necessidade. Eu já passei esta 

necessidade para a direção, “que eu preciso de uma sala, pelo amor de deus, 

esvazia o almoxarifado para fazer uma sala para mim”, constrói aqui, até a gente 

teve uma ideia inicial de fazer uma sala neste canto aqui, com divisórias mesmo 

para eu poder atender um pai, fazer minhas coisas. Aí depois esta ideia foi 

substituída por uma sala de alvenaria que será um dia construída aqui numa futura 

manutenção, mas estas manutenções da Prefeitura demoram muitos anos. Então as 

professores percebem quando eu saio da sala porque eu não consigo. Não que elas 

perceberem isso faça com que elas mudem de atitude, elas não vão tentar conversar 

menos, sei lá, porque eu tenho que trabalhar. A dinâmica permanece sempre a 

mesma (Aline) 

Esta situação também parece estar presente na realidade da coordenadora Cláudia, 

porém, sob outras condições. Embora o espaço físico da coordenação exista, temos a 

impressão que Cláudia não se apropriou dele, sendo este local uma extensão do espaço dos 

professores. 

Tanto que você vê a minha sala, né? Ela não pára, né? Não é “ali é o lugar da 

Claudia e não pode entrar”, eu não faço essa separação. Não sei nem se é bom ou 

se é ruim. Ainda estou na... Vai ser difícil se eu tiver que fazer isso. Que nem eu 

falo... Elas falam assim: “Licença, Claudia, vou ao banheiro porque o outro 

banheiro tá com algum problema... Eu não sei por que vocês pedem licença se a 

escola não é minha, a escola é de vocês. Entra... entra e usa”. Elas deixam as 

coisas... Pode ver... A minha sala é uma bagunça. Tem coisas de todo mundo aqui 

dentro porque é um espaço que eu não considero só meu. Eu considero delas 

também, tanto que mudou um pouco, porque antes a sala do coordenador era a sala 

que a gente vinha só para o PEA. Vinha quietinho, sentadinho, depois saia e 

pronto... Saia e ficava mais na nossa salinha lá e a sala do coordenador ficava 
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mais... Hoje, não sei se porque eu vim do grupo ou pelo meu jeito de ser, parece que 

são duas salas dos professores e eu fico nas duas. E tem dia que eu fico mais lá do 

que aqui. Tem dia que eu não entro aqui. Assim, principalmente em época de 

formação, que as professoras precisam fazer alguma coisa lá, coletiva, então a 

gente vai pra lá. Então ficaram duas salas dos professores. Não tem essa questão 

“ali é só da Claudia, da coordenadora. (Cláudia) 

 

Da mesma forma que Aline, a coordenadora Cláudia entende que as professoras 

percebem quando necessita de um momento a sós em seu espaço, porém, diferente da atitude 

das professoras que trabalham com Aline, a coordenadora Cláudia indica que as professoras 

percebem tal momento e que mudam de atitude diante de sua necessidade. 

Mas quando eu preciso de um momento meu... Elas até percebem. Quando eu estou 

mais no computador, mais focada no livro elas entram, já sabem e já saem. Como 

eu não me incomodo, elas mesmas percebem e saem. Mas eu preciso, eu tenho esses 

horários que são só meus. Mas eu gosto de estar no meio delas. A gente consegue 

saber mais o que está acontecendo. Elas têm mais liberdade de falar, não fica com 

muito receio do que está acontecendo, algum problema que elas estão tendo em sala 

ou com pai. Então eu sempre fico sabendo... Quando elas estão encrencadas entre 

elas eu também fico sabendo, eu converso na hora... Eu acho que fica mais fácil 

ficar perto do que ficar um pouco distante, entendeu?(Cláudia) 

Na escola de Marta, a sala da coordenação fica no bloco em que está o espaço do 

diretor e da assistente e ainda está conjugada com a sala dos professores, com paredes de 

alvenaria e acesso por portas, ou seja, tem inserção diretamente aos dois ambientes e não 

demonstra qualquer dificuldade na presença dos professores ou gestores na sala de 

coordenação quando necessário.  

Para perguntar, para pegar material. Elas têm acesso livre, vem, pega, sai. Não tem 

nenhuma restrição. Também usam o computador. (Marta) 

Dentro das condições apresentadas, as coordenadoras Claudia e Aline diferenciam as 

relações interpessoais e profissionais, reconhecendo a primeira como uma relação natural e a 

segunda como um processo difícil e solitário. 

 (...) Então você vai fazendo, vai vendo exemplos, vai buscando, vai perguntando. 

Tinha horas que eu me sentia muito só...Porque você está no meio. Você está 

mediando vários grupos. Tem os terceirizados, tem os ATE’s, tem o professor, tem a 

Direção e você está ali no meio. Cada um tem uma visão. As professoras, os ATE’s 

tem outra, a terceirizada nem tanto porque elas são mais afastadas e tem a Direção. 

Tem horas que você tem aquela visão geral e que você vê que cada um tem a sua 

verdade e você está ali para mediar as verdades. E às vezes a sua ... e você acaba 

ficando só, porque você entende todo mundo, mas ninguém te entende. Você tem que 

entender todo mundo, mas você sempre vai... vai mediar as situações do todo, mas 

quem vai te mediar?(Claudia) 
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Porque eu não consegui criar uma parceria de trabalho com ele, eu fiquei muito 

isolada, as coisas que eu fazia eram as coisas que eu tinha alcance de fazer sozinha. 

Não dá para eu contar porque não escuta, porque nós pensamos de maneira muito 

diferente e isso acaba impactando no trabalho das professoras, elas percebem esta 

divergência, esta maneira diferente de pensar, de agir e acaba tumultuando todo o 

resto do processo. Então o clima é mais tenso mesmo, acaba aparentando calmo 

por conta das distâncias que são criadas, então para não criar conflito a gente se 

mantém distante. O grupo de professores se mantém distante, eu também às vezes 

me mantenho distante porque não dá pra viver o tempo inteiro no embate, porque 

senão eu fico doida, porque eu preciso manter a minha saúde mental, então não dá 

pra ficar o tempo todo no embate e acaba distante com a gestão. (Aline) 

As duas ainda trazem a condição formativa vivenciada nos órgãos centrais, indicando 

que os encontros são insuficientes diante das necessidades da coordenação pedagógica. 

E eu acho que nossos encontros com DOT são muito distantes, demora demais. E 

quando vai, às vezes, não é nem o tema que você está com dificuldade na escola, no 

ambiente e aí você fica só. E acaba a reunião e você vem embora e acaba nem 

perguntando nada. E quando a gente está começando você não conhece muita gente 

lá em DOT. Eu não vou muito lá, quem vai lá é o Higor que conhece todo mundo... 

Então você acaba não tendo essa intimidade com a pessoa para ficar perguntando... 

Está certo que, conforme você vai fazendo os cursos, você vai conhecendo as 

pessoas... (Cláudia) 

Eles são pontuais. Eles ocorrem de maneira muito rápida, muito breve perto de 

todas as nossas angústias, de todas as nossas dúvidas que eu tenho enquanto CP, 

por exemplo. Eu ainda me considero começando, então eu tenho muitas dúvidas de 

como fazer... Os poucos momentos de formação que eu tenho na DRE para mim são 

importantes, até pela troca com os pares, que é um momento que eu consigo 

encontrar com outros coordenadores, que eu também relato minhas angústias. 

Então estes momentos são muito significativos, até mais pelas trocas que a gente 

consegue fazer nas discussões, mesmo durante as formações em si. Se a gente parar 

para pensar o ideal seria mais, só que a gente sabe as dificuldades que tem, tanto 

para a gente sair da escola, que é difícil da gente conseguir sair daqui, uma vez que 

entra para sair é uma coisa... e também para quem é de DOT. Você juntar todos os 

coordenadores de diversas unidades, com maior frequência, é difícil. Porque a 

responsabilidade de DOT não é só formação e é uma rede inteira, uma DRE inteira 

que se tem que dar conta. Então, por mais que eu veja que seja necessária, eu 

também entendo que é um desafio que não depende só da DOT ou da DRE. São 

problemas muito maiores do que isso, mas se tivesse oportunidade de ter outros 

momentos de formação seria bom. (Aline) 

Aline ainda trata do registro como importante elemento na condução de sua prática. 

Para a coordenadora, a organização facilita o seu trabalho e evidencia as práticas realizadas e 

que por vezes não são percebidas.  

Eu comecei a fazer este ano. Eu saía daqui, depois de oito horas e meia trabalhando 

como uma condenada e chegava em casa com a sensação de que não tinha feito 

nada. Eu corria o dia inteiro e parecia que não tinha feito nada. Então surgiu desta 

necessidade de eu conseguir me organizar. Porque eu sou meio metódica, né? Então 

ter isso escrito me traz um pouco de conforto também. Mas é uma tentativa, porque 

eu não consigo do jeito que eu gostaria. (Aline) 
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Os horários coletivos de estudos são apresentados como espaços de aprendizagem para 

a coordenação pedagógica e para o grupo de professores. São nesses momentos que as 

práticas são discutidas, embora as coordenadoras indiquem a fragilidades de tais momentos, 

bem como as condições pontuais em que ocorrem. 

Então é o dia que eu tenho para poder sentar com elas para a gente poder discutir o 

que fazer, porque eu procuro, na medida do possível, ouvir bastante, até para eu 

envolvê-las e colher ideias, até para eu não ter que fazer tudo sozinha, porque 

senão acaba me sobrecarregando. É um grupo bem receptivo, aquilo que se a gente 

pensar junto para fazer, elas fazem. Elas vão lá e abraçam a ideia e fazem 

coletivamente. Então, neste sentido, não tem o que eu peça para elas fazerem... elas 

podem fazer reclamando, mas fazem. (Aline) 

... o PEA eu busco sempre fazer uma pauta antes, baseada naquele cronograma 

inicial que é feito. E basicamente, a maior parte do tempo, ele gira em torno de 

leituras e discussões de texto. Como nosso PEA este ano foi de Jogos e 

Brincadeiras, então eu consegui dar uma introduzida mais em questões práticas, 

então a gente assistiu vídeos de brincadeiras, fizemos pesquisas de brincadeiras, 

elas aplicavam as brincadeiras, traziam para os momentos de estudo, elas 

compartilhavam, ah, eu fiz assim... Consegui introduzir um pouco mais destes 

momentos no PEA, mas ainda gira mais em torno de leituras e discussão de textos. 

E é um desafio, porque mesmo nestes momentos não são todos que participam. 

Sempre tem aqueles que se empenham, que vai lá, que realiza a proposta, que busca 

alguma maneira de registrar aquilo para trazer ao grupo e outros não se empenham 

tanto, fazem lá um feijãozinho com arroz para poder trazer algum retorno para o 

grupo, para não falar que não fez nada. Mas delas, o que eu tenho ouvido, é que 

elas consideraram importantes também, que trouxeram aprendizagens bem 

significativas estes momentos de troca, de pesquisa de brincadeiras, de aplicação de 

brincadeiras. E para mim também é um desafio porque eu, se eu olhar o meu 

percurso formativo, eu estou muito acostumada com esta questão mesmo do 

professor vir, ler um texto e conversar ali e acabou. Então para eu quebrar esta 

barreira também e não transformar os meus processos formativos também desta 

forma sistemática, também é um desafio que me demandou um tempo de pesquisa, 

de alternativas, de buscar algumas coisas. Mas para mim ainda estes momentos 

foram muito pontuais, eu acho que é um caminho que tem que ser mais explorado... 

(Aline) 

Marta apresenta sua dificuldade em relação ao trabalho formativo com os professores, 

indicando certo descompasso entre as reflexões realizadas no horário coletivo, a falta de 

interesse nos momentos de formação e a realização de outras atividades que não 

correspondem ao objetivo desse momento. 

Agora quando você chega à coordenação é muito difícil porque você tem que 

estudar com pessoas que não querem estudar, que fizeram opção de um horário que 

elas não querem, então todo momento você tem que relembrar, chamar, convencer... 

Isso é muito desgastante. E todo mundo acha que no horário coletivo todo mundo 

pode dar recado, falar, conversar, atrapalhar... Porque eu entendo que o horário 

coletivo você pode conversar, mas você tem que avançar. E a gente só fica assim 

“ah, porque isso não deu certo... ah, porque isso é muito ruim!” Então qual é a 

alternativa? Não dá para fazer diferente? Não é essa construção que a gente 

espera. Eu digo que não concordo com certas situações, como por exemplo, trinta e 
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cinco crianças por sala, mas o fato de eu não concordar, não quer dizer que vou 

largar os trinta e cinco. Vou reclamar, mas vou fazer. (Marta) 

A relação com as famílias também é uma condição de aprendizagem vivenciada pelas 

coordenadoras, de modo especial, Cláudia entende esta relação sob o princípio de que a escola 

necessita da família tanto quanto a família da escola. 

a gente percebe que a escola não é nada sem a comunidade. Tem muita coisa que se 

a comunidade estiver junto, consegue rapidinho. Tem coisas que você passa ali um 

tempo pedindo, pedindo e que não aconteceria nada. Nós falhamos, a escola falha 

nesta educação que a gente tem que dar para a comunidade porque a maioria não 

sabe o que é um conselho, o poder  que o conselho tem, não sabe... Talvez pelo 

medo de a escola ter, ver... Eu acho até que é um pouco de ignorância, achar que 

vai se voltar contra, mas eu não vejo desta forma porque a partir do momento que 

você está lá dentro das suas atribuições, fazendo tudo direitinho, você não tem nada 

errado... e você traz essa comunidade para dentro da escola, traz esse conselho, 

sabendo do poder que eles têm de reivindicar os direitos que eles tem, só vai trazer 

benefícios para a escola. E até em situações que você poderia sim ter algum 

problema, você não vai ter porque a comunidade vai te ajudar, te apoiar. (Cláudia) 

Por fim, Claudia apresenta a necessidade de formação do coordenador pedagógico 

antes de assumir a função, porém, entende tal formação como pertencente aos espaços 

escolares, aos contextos vivenciados. 

Eu acho que deveria ter um curso. Eu acho que deveria ter uma preparação maior. 

Porque é uma função que você mexe com tanta coisa! Vai do administrativo ao 

emocional e você lida com pessoas de várias faixas etárias, de vários segmentos e 

você tem que ter uma preparação e você começar aprendendo sozinha você erra 

tanto e tem erro que você não consegue depois consertar. Tem erro que você 

conserta, mas tem outros que não... É como um cristal, caiu no chão, quebrou, não 

adianta você colar que não vai ter mais jeito. E a gente precisa ter uma base para 

não quebrar esse cristal. A gente precisa sim. É como eu vejo hoje, a pessoa que só 

faz pedagogia tem muita, não vou dizer todas, mas a maioria chega numa sala de 

aula sem saber nada... Ela mata um monte de criança. No sentido figurado, você 

traumatiza muita criança. (...) Você aprende? Aprende! Tudo se aprende! Mas leva 

um tempo e nesse tempo você faz um monte de estrago. Então se você já vem um 

pouco mais... Sabendo, você evita errar. (...) Mas eu acho que é o formato que é 

errado, porque tem, mas o formato está errado (...). Acho que tinha que inverter, 

né? A escola tinha que ser aqui, ao invés de estágio, fazer aula aqui, daria certo. 

(Cláudia) 

Desta forma, fica evidente a importância dos espaços de aprendizagem no contexto 

escolar para a coordenação pedagógica, sendo este um importante elemento de constituição da 

profissionalidade do coordenador, em consonância com o clima organizacional da escola. A 

constituição destes saberes, apresentados na formação inicial, segundo a coordenadora, não 

são suficientes para a prática, sendo que os espaços de formação precisam ser apropriados por 

aqueles que iniciam a carreira como coordenadores pedagógicos.  
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4.2.4  Discussão 

Conforme indicamos na introdução deste estudo, entendemos que a tomada de 

consciência do espaço da coordenação pedagógica é um processo reflexivo e de difícil 

constituição, pois sua atuação está relacionada com os diversos grupos sociais, com suas 

dinâmicas e interações, suas necessidades e organização. 

Numa crescente complexidade, pensar o espaço da coordenação pedagógica numa 

perspectiva de aprendizagem do coordenador, conduz os processos reflexivos para 

elaborações mais densas e permeadas por nuances de cunho subjetivo. 

Conforme a psicogenética walloniana, o desenvolvimento do indivíduo perpassa 

experiências multifacetadas, denominadas por Wallon como dimensões, a saber: dimensão 

cognitiva, motora, afetiva e pessoa, as quais se inserem umas nas outras, perfazendo um 

conjunto interacional, caracterizando este sujeito como um ser constituído globalmente, numa 

intensa relação com o outro e com o meio. 

Santos (2006), apresenta a instabilidade do espaço como oportunidade de novas 

experiências, portanto, novas aprendizagens. Caracteriza o momento de incerteza como 

condição de mudança. 

Quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais surpreendido será o 

indivíduo, e tanto mais eficaz a operação da descoberta. A consciência pelo lugar se 

superpõe à consciência no lugar. A noção de espaço desconhecido perde a conotação 

negativa e ganha um acento positivo, que vem do seu papel na produção da nova 

história. (SANTOS, 2006, p. 224) 

Neste aspecto, a pesquisa ora apresentada, convida a um exercício de pensar sobre a 

própria constituição formativa, trazendo elementos que não só potencializem as dificuldades 

do coordenador pedagógico, mas também evidenciem as múltiplas possibilidades diante das 

condições aprendentes a que está submetido. 

Assim, apresentamos a seguir, uma breve reflexão sobre os diferentes espaços de 

aprendizagem das coordenadoras pesquisadas, tratando deste terreno, ora mais insólito, ora 

mais seguro, mas que se forma como espaço de aprendizagem nos múltiplos territórios que 

constituem e são constituídos pela coordenação pedagógica. 

As três coordenadoras entrevistadas tiveram como formação inicial o magistério e 

relataram importantes experiências e aprendizagens voltadas para a prática docente. Os 

espaços foram vivenciados captando aspectos do ensino médio e do magistério, 
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caracterizando a possibilidade de escolha entre dar continuidade ou não à formação para a 

docência.  

Em suas narrativas, as coordenadoras deixam transparecer forte ligação afetiva com 

suas lembranças de formação docente e indicam que o objetivo do curso no magistério 

(formação de professores) foi alcançado, proporcionando aprendizagens para a prática 

pedagógica e algumas também para a ação coordenadora. 

Embora não seja uma indagação direta na entrevista, as três coordenadoras comparam 

as aprendizagens constituídas no magistério e na pedagogia. Neste paralelo, fica evidente que 

os contextos de aprendizagem vivenciados na pedagogia trouxeram muitos elementos já 

vivenciados pelas entrevistadas no magistério.  

Para Christov (2009), a formação inicial e continuada precisa incluir as experiências 

como possibilidades de reflexão teórica. 

Quando insistimos para que os processos de formação de professores, em serviço ou 

nos cursos de magistério e licenciatura, apresentem as condições mínimas para que 

se relacione teoria e prática, estamos sugerindo o sentido da construção do 

leitor/autor da própria experiência. Experiência que se percebe a si mesma como 

teórica porque refletida, avaliada, recriada. (CHRISTOV, 2009, p. 40). 

No caso das coordenadoras, que já tinham passado por formação docente, a pedagogia 

englobou muitos aspectos já vivenciados e poucas abordagens em relação à formação voltada 

para gestores. 

Em relação à pedagogia, as experiências das coordenadoras indicam uma formação 

ancorada em conhecimento científico, com pouca ênfase nas práticas da coordenação 

pedagógica, ratificando a afirmação já realizada no início desta pesquisa em que os cursos de 

pedagogia, em sua maioria, não conseguem angariar os processos formativos necessários para 

o grande público a que se destina. Esta condição formativa apresentada pelas CPs vem ao 

encontro dos dados obtidos na pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2011): 

Com relação ao trabalho, os CPs são experientes, mas não estão há muito tempo na 

escola. São pós-graduados, com especializações no lato sensu. Não foram 

preparados para a função na universidade, buscam cursos e procuram se atualizar 

por conta própria, embora nem sempre fiquem satisfeitos com os mesmos. Seria 

necessário que sua formação universitária fosse mais focada (curso de Pedagogia) e 

que se garantisse sua permanência e estabilidade na escola. (PLACCO, ALMEIDA, 

SOUZA, 2011, p. 237) 
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Ao considerar as exigências acadêmicas e experiência profissional para o exercício da 

coordenação pedagógica, ou seja, formação inicial em nível superior (pedagogia, 

complementação pedagógica ou especialização com carga horária mínima), instaura-se o 

questionamento sobre a adequação do currículo para a certificação do coordenador 

pedagógico: os cursos têm oferecido formação adequada, que vislumbre as necessidades do 

CP, sua identidade profissional e seu saber-fazer na escola? 

As respostas das entrevistadas trouxeram uma constituição formativa deficiente na 

pedagogia, o que talvez salientasse a grande importância dada a formação realizada no 

magistério, que realmente cumpria, aos olhos das coordenadoras, sua função de formação 

docente. 

Nesta condição, o currículo e demais aspectos que envolvem a pedagogia precisam ser 

retomados, levando em consideração as necessidades e experiências de seu público.  

Entre os espaços de aprendizagem ainda vivenciados pelas coordenadoras em sua 

formação inicial, há a indicação da presença e acompanhamento dos professores como grande 

contribuição na formação dos futuros docentes. Esta condição é permeada de forma intensa no 

magistério e com pouca ênfase na graduação, denotando a preocupação do acompanhamento 

na formação para o magistério e um distanciamento na pedagogia. Esta condição demonstra a 

ideia de que a formação universitária se volta para um aluno que não necessita do olhar 

apurado do sujeito mais experiente, sendo o conteúdo programático o direcionamento 

principal. 

Via de regra, os contextos das universidades, vêm promovendo a valorização dos 

aspectos cognitivos em detrimento dos afetivos, constituindo uma visão dualista do sujeito 

enquanto corpo/mente e afeto/cognição. 

Para Wallon (2008), cuja teoria é eminentemente integradora, as dimensões cognitiva, 

afetiva e motora estão intimamente ligadas e imbricadas umas nas outras. 

Esta condição é levantada pelas coordenadoras Aline e Cláudia. Segundo elas, o fato 

de se constituir o conhecimento científico como prioridade, não descarta a possibilidade de 

relações afetivas e olhar apurado do professor diante das particularidades de cada indivíduo 

ou dos grupos instituídos no meio escolar, já que perceberam esta condição enquanto 

cursavam o magistério. 
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Dando continuidade a análise das entrevistas, um ponto apresentado como 

aprendizagem refere-se ao espaço destinado às relações afetivas, à empatia e a disposição em 

ouvir o outro. Esta condição se institui numa ação de acolhimento, de pertença e de 

compreender o outro como diferente, mas também próximo a cada um de nós. 

Almeida (2010) resgata contextos rogerianos em que o autor destaca as relações 

interpessoais a partir de três elementos: empatia, consideração e autenticidade. Sobre estes 

elementos, Almeida argumenta: 

Mas a empatia, o colocar-se no lugar do outro, é também recurso fundamental para 

levar ao crescimento. Ser capaz de tomar o lugar de referência do outro, sem no 

entanto esquecer que é do outro, é condição imprescindível a uma relação 

interpessoal promotora de conhecimento. Por outro lado, o esforço para a 

autenticidade e a empatia não será concretizado se eu não tiver consideração pelo 

outro, se eu não prezar como a pessoa é. (ALMEIDA, 2010, p. 76) 

Wallon (1986), em relação ao desenvolvimento da criança e nas relações sociais, traz 

como premissa as demonstrações afetivas e emocionais, sob um caráter contagioso das 

emoções. Tal manifestação indica a ação de um indivíduo sobre o outro, caracterizando 

comportamentos próximos, que estão em consonância e que, num processo de interação, 

possibilitam a identificação entre os sujeitos. 

Esta reciprocidade se estabelece tão facilmente que parece pertencer à natureza a ao 

papel funcional das emoções. Observou-se a precocidade com que o sorriso da 

criança responde ao sorriso da mãe. Há uma espécie de mimetismo emocional que 

explica quanto as emoções são comunicativas, contagiosas e como se traduzem 

facilmente nas massas, por impulsos gregários e pela supressão em cada indivíduo 

de seu ponto de vista pessoal, de seu autocontrole. A emoção engendra impulsos 

coletivos, a fusão das consciências individuais em uma única alma comum e 

confusa. É uma espécie de participação em que se apagam de maneira mais ou 

menos acentuada as delimitações que os indivíduos são às vezes tão zelosos em 

determinar e em manter entre si (WALLON, 1986, 161) 

O movimento oposto à empatia também se faz presente nos contextos escolares e 

propicia mudança de comportamento, caracterizando aprendizagens de caráter inibidor. É o 

caso apresentado pela coordenadora Aline, em que o sentimento de medo para com o diretor 

impede professoras e a própria coordenadora de se manifestarem naturalmente, preferindo o 

silêncio e a omissão. Nesta condição, relações de poder são estabelecidas através da coação e 

não pelo diálogo.  

Ao contrário da experiência de Aline, Marta indica que o diálogo é uma ação 

recorrente de aprendizagem, pois possibilita o exercício da escuta, da manifestação e do 

respeito pelas experiências e construções que cada sujeito faz durante sua vida. Procura 
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estabelecer esse contexto com sua equipe gestora, embora argumente que a relação nem 

sempre é um caminho de fácil condução. 

Neste aspecto evidenciamos as premissas articuladas por Santos (2001) que caracteriza 

o espaço ou território a partir dos grupos sociais que agem sobre ele. Numa condição 

subjetiva, tais espaços existem porque há pessoas e técnicas, ou seja, ações sendo realizadas 

pelos sujeitos, condições coletivas e individuais integradas.  

O território é o chão e mais a população, isto é uma identidade, o fato e o sentimento 

de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, 

das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influí. Quando se fala 

em território deve-se, pois, de logo, entender que está falando em território usado, 

utilizado por uma população. (SANTOS, 2001, p. 96) 

Diante destas contribuições, fica evidente a importância do grupo na ação do sujeito. 

Cláudia percebe o grupo de professores como de seu pertencimento, apresentando 

manifestações de afetividade e aprendizagem. Wallon (1971) entende o grupo como 

constituído a partir das características individuais de seus membros, já que no grupo “cada um 

se une aos demais pelo gênero de manifestações que o revelam o mais imediatamente a si 

mesmo”. 

Assim, a condição de coordenador pedagógico iniciante de Cláudia potencializa sua 

aproximação com os diversos grupos. Esta situação constitui a busca por articulações e 

aprendizagens possíveis diante da cultura dos grupos que se identifica. Aqui, nos parece que o 

grupo de professores influi intensamente sobre as ações de Cláudia, sendo que ela mesma 

indica a sua dificuldade em diferenciar sua identidade como professora e como coordenadora 

pedagógica. 

Sobre os grupos, Almeida (2011) retoma as concepções apresentadas por Wallon em 

sua produção: 

No meio estão os grupos, e na dialética walloniana, meios e grupos podem, algumas 

vezes, coincidir, como é o caso da família que é meio e grupo, ao mesmo tempo. 

Wallon conceitua grupo e sua importância: o grupo tem objetivos determinados dos 

quais depende sua composição e divisão de tarefas, estes regulam também as 

relações entre os membros. (ALMEIDA, 2011, p. 120) 

Aline, embora com grandes dificuldades em relação aos contextos interativos, 

principalmente em relação ao grupo gestor, compreende a importância deste movimento, de 

que os espaços de interação estão intimamente ligados às relações estabelecidas e como não 
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conseguiu angariar possibilidades de aproximação com seus pares, deixa a escola à procura do 

seu espaço dentro de outro grupo.  

Em consonância com o estudo de Ozelame (2010), percebemos que a condição 

solitária do profissional, que, mesmo em contato com diversos grupos, não consegue articular 

ou permear seus contextos, tornam o trabalho difícil e, por vezes, penoso. 

Marta, por sua vez, trazendo uma vasta experiência nos diversos territórios que fez 

parte, tem seu espaço na escola consolidado, garantindo a individualidade do seu trabalho sem 

deixar de realizar um dos pressupostos do seu cargo que é a interação com e para os diversos 

grupos. 

A relação com outros grupos, diferentes daqueles com o qual nos identificamos ou 

somos próximos, também se configura como uma aprendizagem relevante. Logo no 

magistério, o contato das futuras professoras com o grupo de crianças/alunos no estágio 

favorece a constituição de novos olhares, possibilitando compreender e exercer os 

conhecimentos e aprendizagens realizadas nas disciplinas metodológicas, que são 

direcionadas para o trabalho com tais grupos. 

Em relação às aprendizagens vivenciadas na docência, as coordenadoras demonstram 

que a experiência adquirida torna-se um espaço de aprendizagem já que suas ações vão sendo 

aprimoradas e consequentemente sentem-se seguras diante das relações estabelecidas com 

seus alunos, com outros professores e com os demais agentes educacionais. 

Tal posicionamento nos remete ao estudo de Mundim (2011), em que a autora atribui à 

constituição do coordenador pedagógico múltiplas experiências que, para além da somatória 

de situações vivenciadas, se articulam como processos reflexivos e de transformação pessoal e 

profissional. 

Acredita-se que os coordenadores pedagógicos constituem-se como sujeitos de suas 

práticas na medida em que são capazes de desenvolver sentidos subjetivos 

específicos em relação ao ato de coordenar, o que dificilmente acontecerá sem que 

estes participem de forma ativa e reflexiva nas atividades pedagógicas. Ou seja, os 

coordenadores pedagógicos, na qualidade de sujeito, posicionam-se dentro dos 

diferentes espaços de suas experiências sociais, gerando constantemente novas zonas 

de significação e realização de suas experiências profissionais e pessoais. 

(MUNDIM, 2011, p. 126) 

As entrevistadas, ainda na composição de suas experiências docentes, também 

priorizam como contextos de aprendizagem aqueles vivenciados dentro da sala de aula. 

Segundo as coordenadoras, é neste ambiente de maior interlocução entre professores e alunos 
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que as relações são estabelecidas e o professor tem a oportunidade de conhecer as 

individualidades de seus alunos, transformando tais informações em instrumentos de 

articulação, conhecimento, avaliação e prática. Nesta condição, Wallon (1973) alerta que “a 

formação psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ter uma 

referência perpétua nas experiências que eles próprios podem pessoalmente realizar (1973, 

p.366). 

Outra proposta avaliada como espaço de aprendizagem diz respeito à regência 

compartilhada em que professores cujo grupo de alunos é o mesmo, trabalham juntos e trocam 

experiências, impressões e ideias sobre seus alunos. Também trazem a aprendizagem através 

do auxílio de professores mais experientes. Marta apresenta esta situação de forma muito 

clara quando cita a aprendizagem realizada com um grupo de estudo, composta por 

professores já pertences à rede de ensino. 

Ainda são apresentadas por Claudia aprendizagens proporcionadas por agentes 

externos à escola, mas que trazem propostas de mudança de comportamento para a melhoria 

das práticas e das relações. É o caso do médico que intervém nas atitudes da coordenadora, 

visando a sua qualidade de vida. 

Com base nas informações coletadas foi possível inferir que os processos formativos 

do coordenador pedagógico envolvem diversas instâncias, para além daquelas realizadas em 

seu contexto de trabalho.  

Na ação coordenadora, as entrevistadas indicam diversos espaços de aprendizagem, 

constituindo assim, uma dinâmica de constituição identitária e formativa através da própria 

prática, sendo que as aprendizagens realizadas na atuação profissional possibilitam uma gama 

de conhecimentos adquiridos in lócu, caracterizando a formação do CP como um processo 

que se realiza ao longo de toda a sua jornada. 

A interação com os grupos se faz presente sob diversos olhares, trazendo 

possibilidades de intervenção, articulação, conflitos e retomadas. Destes grupos, a parceria 

entre os sujeitos que constituem a equipe gestora é fonte de aprendizado para questões 

envolvendo relações de poder, trabalho em equipe e escuta. A CP Aline evidencia as 

dificuldades em relação aos seus pares gestores, identificando a falta de diálogo e espírito de 

equipe. 
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Souza, Petroni e Dugnani (2015, p. 59) tratam da relação complexa e por vezes 

conflituosa entre gestores e destes com professores e outros grupos pertencentes à escola.  

Sobre a falta de diálogo, os autores explanam: 

O que se evidencia, no entanto, é a falta de diálogo entre os sujeitos. Já dissemos 

que acreditamos que a escola é um espaço em que se fala de, mas não se fala com 

(SOUZA, PETRONI, DUGNANI, 2011). Para nós, um diálogo acontece, realmente, 

quando os sujeitos envolvidos estão dispostos a ouvir, a falar e a refletir (SOUZA, 

PETRONI, DUGNANI, 2015, p. 59) 

As coordenadoras Claudia e Aline ainda trazem uma situação peculiar na educação 

infantil, referente à corporeidade, ao movimento como expressão cultural, de comunicação e 

de sentimentos. Para as entrevistadas este é um espaço de aprendizagem para todos os 

educadores, pois possibilita o contato com a criança, explorando outras linguagens, outras 

interações, outros ambientes, tornando-se a possibilidade do encontro com a ludicidade, 

imaginação e movimento. 

Limongelli (2010), identifica na obra walloniana que a dimensão motora angaria 

outras possibilidades para além das relações biomecânicas do corpo, sendo emoções, 

sentimentos e pensamentos acionados o tempo todo na constituição das diversas relações com 

o outro e com o meio. 

Retomando, Henri Wallon considera que o movimento corporal humano não é 

apenas deslocamento voluntário do corpo ou de partes do corpo no tempo e espaço, 

mas é uma atividade de relação da pessoa consigo mesma, com os outros e com o 

meio, na qual são construídos e expressos conhecimentos e valores (LIMONGELLI, 

2010, p. 59) 

Nestas condições, a autora alerta para o olhar atento do adulto diante destas interações, 

constituindo um recurso de aprendizagem e avaliação dos educadores diante dos processos 

vivenciados pela criança. 

Por isso, nós professores (as) precisamos conhecer os processos de desenvolvimento 

humano não só no que se refere aos elementos da dimensão motora, mas também no 

que tange às dimensões afetiva e cognitiva, a fim de conseguirmos observar os 

movimentos de nossos alunos para podermos elaborar situações pedagógicas 

adequadas às características e necessidades deles. (LIMONGELLI, 2010, p. 59) 

As três coordenadoras, ao serem indagadas sobre a sua atuação na sala dos 

professores, informaram que ocupam este espaço de maneira intensa. Seja para as refeições, 

para as atividades particulares e coletivas, para a formação, compartilhamento de informações 

e recados ou simplesmente para ouvir e participar de conversas descompromissadas. Para elas 
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a sala dos professores constitui possibilidades de escuta, troca de experiências, angustia e 

sentimentos. 

É importante considerar ainda a fala do coordenador em relação às vozes de 

corredores e salas de professores, ou seja, os momentos de reuniões informais que os 

professores fazem para troca de experiências pedagógicas, principalmente com 

professores mais experientes, nos corredores e nas salas de professores, antes do 

início das aulas e nos intervalos. São momentos de interação muito ricos, e muitas 

vezes as reuniões maiores (por exemplo, os horários de trabalho pedagógico coletivo 

– HTPC) perdem o colorido das reuniões espontâneas de professores. O coordenador 

pedagógica precisa estar atento a esse aspecto e retomar as preocupações das 

reuniões dos corredores e das salas de professores para reuniões de formação mais 

sistematizadas. (ALMEIDA, 2010, p. 75) 

Pelas narrativas das coordenadoras, a sala dos professores é um espaço bem 

demarcado da ocupação destes profissionais, o que não podemos constatar em relação ao 

espaço destinado à coordenação pedagógica. Das três entrevistadas, somente Marta tem seu 

espaço de organização, estudo e atendimento aos diversos grupos consolidado. Aline e 

Cláudia ainda vivenciam processos de instituição deste espaço como relacionados às 

atividades da coordenação pedagógica. 

Os saberes requeridos pelo trabalho são produzidos tanto pela investigação 

acadêmica que se dedica a compreender a epistemologia da prática de ensino, como 

também deriva do interior do próprio corpo docente que, ao buscar entender o como 

fazer e o saber porque se faz, num movimento dialético reflexivo, leva os 

professores envolvidos a compreenderem a complexidade do conjunto de 

conhecimentos requeridos pela sua práxis. Uma práxis tanto desenvolvida 

individualmente e inscrita numa dada cultura docente, como expressada pelo 

coletivo ou por parte dele, na instituição educativa. (ALVES, 2012, p. 54)  

O espaço de aprendizagem vivenciado na relação entre o coordenador pedagógico e as 

famílias também é pauta nas narrativas das entrevistadas. A relação é estabelecida numa 

condição ambígua, já que as coordenadoras entendem ser esse um espaço de interação e que 

proporciona contribuições importantes, porém transparece a relação com as famílias como 

uma condição, por vezes, burocrática ou com fins disciplinares.  

Para Orsolon (2010), esta condição deve ser superada, sendo o coordenador 

pedagógico um importante mediador das relações da família com a escola. Para tanto, 

apresenta algumas diretrizes para o trabalho da coordenação. São elas: 

- Compreender as diferentes configurações familiares e relacionar-se com elas sem 

preconceito; 

- Conhecer o lugar social das famílias dos alunos; 
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- Identificar os modelos educativos que norteiam as ações educativas das famílias e da 

escola. 

Segundo a autora, tais direcionamentos caminham para a constituição participativa da 

comunidade e de uma gestão democrática que considere e valorize as culturas, saberes e 

deliberações promovidas pelo conjunto de sujeitos que participam direta ou indiretamente dos 

contextos escolares. 

Outro espaço de aprendizagem está presente nos registros realizados pelas professoras 

em relação aos seus alunos, tratando do acompanhamento, das impressões, das dificuldades e 

necessidades de cada turma. A aprendizagem refere-se também a como tais registros 

demonstram as concepções dos professores em relação à infância, à criança e à educação 

infantil. Para Aline, esta é uma forma de aprender como os professores pensam. 

Por fim, as coordenadoras tratam da condição formativa através de órgãos centrais e 

embora compreendam este espaço como de troca de experiências, aprendizagens e contextos 

indicam a escassez de momentos formativos. 

Gouveia e Placco (2013), numa perspectiva de redimensionamento do papel do par 

avançado dos professores, remetem à condição formativa do coordenador pedagógico através 

de uma formação em rede, que possibilite a constituição da “autoridade técnica” deste 

profissional. Para tanto, entendem ser a interlocução com formadores mais experientes o 

caminho para tal aquisição, constituindo uma cadeia formativa que integra: Secretarias de 

Educação, equipes técnicas, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, professores e 

alunos. 

A melhoria da escola pública não é fruto de uma ação isolada, externa e pontual de 

formação. Ao contrário, possui um conjunto de ações interligadas, envolvendo os 

diversos atores que compõem o cenário educativo. Os coordenadores são 

responsáveis pela formação, porém não podem assumir essa tarefa sozinhos. 

(GOUVEIA e PLACCO, 2013, p. 72) 

Tais afirmações revelam a necessidade de retomada das formações realizadas em rede, 

tendo a considerar a construção de conhecimentos científicos e experienciais, as necessidades, 

as angústias e os saberes do coordenador pedagógico, bem como a articulação das diversas 

instâncias que compõem a estrutura organizacional do sistema educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se delineou a partir de nossa experiência na coordenação pedagógica, 

bem como dos processos formativos vivenciados no contexto acadêmico, de modo especial, 

aqueles constituídos no mestrado. 

 Neste percurso, vivenciamos as angústias, dúvidas e necessidades do cargo atrelado às 

pesquisas, estudos, leituras e discussões sobre as múltiplas interações vivenciadas no contexto 

escolar.  

Apesar dos desafios, as dificuldades da coordenação pedagógica não impediram 

vislumbrar possibilidades de experiências significativas, contextos de aprendizagens e olhares 

compromissados com a educação, de modo especial, as múltiplas experiências vivenciadas no 

território educativo, naqueles destinados à interlocução com bebês e crianças, cujos espaços 

de aprendizagem também são vivenciados intensamente com o corpo, com o movimento, com 

cores, com cheiros, com choros, com olhares e com afagos. 

A escola nos afeta, nos transforma e nos conduz ao encontro com nós mesmos. E este 

encontro não descarta os medos, incertezas, ansiedades, trocas, possibilidades e tantas 

experiências... 

Experiência esta que nos proporciona aprendizagens. Tratemos dela com o olhar de 

Larrosa (2002), que vislumbra o fenômeno experiencial como aquilo que nos acontece, que 

nos afeta e que nos deixam marcas.    

Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira 

de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a “imposição” 

(nossa maneira de impormos), nem a “proposição” (nossa maneira de propormos), 

mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de 

vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se 

opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência 

aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a 

quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada 

ocorre... (LARROSA, 2002, p. 20) 

E foi nesta condição de “ex-posição” que construímos este estudo, que apresenta como 

tema central os espaços de aprendizagem do coordenador pedagógico numa perspectiva 

walloniana, e em que procuramos atender os seguintes objetivos:  

 Investigar os espaços de aprendizagem do coordenador pedagógico nos diferentes 

contextos escolares; 
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 Analisar a percepção do coordenador pedagógico mediante as relações estabelecidas 

nos seus diferentes espaços de aprendizagem. 

Neste percurso da pesquisa, foram realizadas leituras sobre o tema, diálogos intensos 

nas orientações, análise criteriosa das transcrições das entrevistas, retomada das orientações 

do exame de qualificação, sendo que tais ações proporcionaram ricas contribuições na 

organização deste estudo.  

Com base nos dados obtidos foi possível inferir que os conhecimentos necessários ao 

trabalho da coordenação pedagógica perpassa os diferentes espaços escolares, trazendo 

possibilidades de aprendizagem na formação inicial e na formação continuada, dentro da 

função docente e/ou da coordenação. 

Com referência à formação no magistério, consideram as entrevistadas que o curso 

atendeu o objetivo proposto, que tratava da formação docente. Para além da formação, as 

relações foram sendo construídos sob uma forte condição afetiva entre alunos e professores, 

caracterizando um espaço de relações significativas. 

No que tange à pedagogia, cujo objetivo é a formação do pedagogo em suas diferentes 

vertentes, a pesquisa revela que o curso apresenta deficiências em relação à formação do 

coordenador pedagógico, principalmente nos aspectos relacionados à integração teoria-

prática, sendo este, segundo as coordenadoras, elemento fundamental na constituição de uma 

práxis reflexiva.  

Essa condição salienta a importância da retomada do currículo desenvolvido na 

formação inicial de coordenadores pedagógicos, possibilitando avaliar e redirecionar o 

percurso acadêmico, na busca por afinidades entre os contextos formativos e a atuação 

profissional do CP. 

Outro dado que a pesquisa revelou é que, para exercer sua condição de formador de 

professores, o coordenador busca, em experiências anteriores, elementos que possam auxiliar 

na construção dos conhecimentos e nas relações interpessoais. Assim, o coordenador 

inexperiente conduz sua prática a partir de sua experiência como professor, já que não possui 

experiência, ou possui pouca, como coordenador. Já os coordenadores com alguma ou muita 

experiência, trazem de seu repertório na coordenação, elementos que favoreçam sua prática.  

Os dados revelam ainda que a atuação e aprendizagem do coordenador não estão 

relacionadas somente com a formação, mas também através da experiência, com o cotidiano e 
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com as interações realizadas com os diversos atores pertencentes à escola. Entendemos ser 

este um caminho que não deve ser percorrido individualmente, mas num processo coletivo de 

aperfeiçoamento que se envereda por todo o período da coordenação pedagógica.  

Desta forma, a experiência no cargo influencia a ação coordenadora, porém, 

entendemos que é preciso considerar a diferença entre experiência enquanto passagem de 

tempo e experiência como instrumento de reflexão e avaliação.  No primeiro caso, a passagem 

de tempo tratada como acúmulo de horas, meses ou anos não garante a internalização das 

vivências como processo de aprendizagem; o que pode ter outra conotação quando 

consideramos a condição da segunda situação, em que o olhar se volta para uma constante 

retomada dos aspectos vivenciados, levando-se em consideração tempos, espaços, sujeitos, 

concepções, retomadas e mudança de atitudes. 

Tais processos reflexivos são constituintes da identidade do coordenador pedagógico, 

que se constrói em diferentes espaços e contextos, caracterizando o seu saber-fazer e lhe 

proporcionando uma postura de par avançado, que pode angariar elementos e recursos no 

auxílio ao professor, ao aluno, às famílias e à gestão. 

  Da pesquisa também emergiu a composição da rotina do coordenador pedagógico, 

que se constitui como um emaranhado de funções pouco definidas, com um caráter 

articulador ou reparador, percorrendo desde trabalhos burocráticos, relação com as famílias, 

gerenciamento até a formação de professores e demais funcionários, participação nos 

colegiados, etc. Esta realidade, segundo as coordenadoras, pode conduzir a experiências 

negativas e/ou positivas, mas que não deixam de ter um caráter de aprendizagem.  

Tal constatação nos direciona para uma condição otimista das interações vivenciadas 

na escola, tratando de sucessos e frustrações como elementos potencializadores de 

aprendizagens. E saber lidar com esta rotina desafiadora, buscando equilíbrio e relações mais 

proveitosas é um saber que se espera do coordenador pedagógico.  

O grupo de professores requer e invoca constantemente os saberes do coordenador. 

Esta constatação é vislumbrada principalmente nos momentos de estudo coletivo, em que se 

espera que o CP detenha os conhecimentos teóricos, experienciais e atitudinais.  Dentro de 

cada grupo, há ainda subgrupos: professores de diferentes períodos, professores de diferentes 

jornadas, professores de diferentes turmas e assim por diante, cada um com suas 

especificidades e, portanto, com necessidades diferentes. 
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Embora os momentos de estudo estejam baseados num único PEA (Projeto Especial 

de Ação), que por sua vez está ancorado num projeto comum a todos da escola, o PPP 

(Projeto Político-Pedagógico), as demandas apresentadas por cada grupo são diferentes e 

tratam de mobilizar os diversos saberes do coordenador, sendo também necessária a 

habilidade em estruturar as vertentes que compõem os variados grupos.  

Resta saber se estas articulações são refletidas e pensadas num contexto de formação 

continuada para o coordenador, ou seja, em que medida, sua atuação nos grupos de 

professores também favorece suas aprendizagens, numa perspectiva experiencial que já 

apresentamos e cuja efetivação se dá na inserção e participação do CP nos distintos 

agrupamentos com práticas reflexivas voltadas para a síntese, interações, ponderações e 

articulações necessárias na composição de saberes. 

Os espaços de aprendizagem do coordenador pedagógico delimitados nesta pesquisa 

vislumbram possibilidades de consciência, articulação e organização dos múltiplos territórios 

de conhecimento, trazendo o coordenador ao encontro de escolha, aprimoramento, 

constituição identitária e experiência. 

O pensar sobre os processos de aprendizagem da coordenação também proporcionou a 

reflexão sobre minhas apropriações cognitivas e afetivas diante de situações como formadora 

de educadores, como mestranda e como pesquisadora.  

Na posição de formadora, guardo como de grande relevância a compreensão de que os 

processos se retomam, modificam e proporcionam novas possibilidades. Assim, é preciso 

buscar o diálogo constante, numa tentativa de atender à complexidade do contexto 

educacional. 

Como aluna do mestrado, internalizo a posição de aprendiz e a disponibilidade em 

aprender como passo fundamental de uma ação transformadora. A admiração, o querer estar 

junto e ser como os nossos mestres são forças impulsionadoras de saberes. 

E, por último, a experiência como pesquisadora, ensinou-me, sobretudo, a perguntar. 

A dúvida (não saber algo) e a pergunta (a disponibilidade, vontade e ação de sabê-lo), nos 

colocam num percurso investigativo, que possibilita a construção de variadas possibilidades, 

descobertas e construções. 

 Com este sentido de amplitude em relação à aprendizagem, encerramos este trabalho, 

porém, com a certeza de que outras tantas reflexões são necessárias e estão por vir.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 

1. Dados pessoais  

a) Nome: _____________________________________________________________________ 

b) Idade: ______________ 

c) Estado civil:__________________ 

 

2. Formação acadêmica: 

a) Frequentou a Educação Infantil? (     ) Sim              (     ) Não 

Se sim, qual? (     ) Pública  (     ) Privada   (     ) Parte em escola pública e parte em escola privada 

 

b) Nos anos iniciais da Educação Básica estudou:  

(    ) Em escola pública    (    ) Em escola privada   (    ) parte em escola pública, parte em escola 

privada 

 

c) Nos anos finais da Educação Básica estudou:  

(    ) Em escola pública    (    ) Em escola privada    (    ) parte em escola pública, parte em escola 

privada 

 

d) No Ensino Médio/Profissionalizante estudou:  

    (    ) nível médio/2°grau         (   ) Magistério          (     ) Outro 

 

e) No Ensino Superior estudou:  

    Curso:  ___________________________________ ano de formação: _________  

 

f) Formação em nível de pós-graduação 

(   ) Não possui 

(   ) aperfeiçoamento – Qual curso?____________________________________ 

(   ) especialização – Qual curso? _____________________________________ 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 
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3. Experiência profissional 

a) Quantos anos de experiência docente? 

Educação Infantil: _____anos 

Ensino Fundamental: _____ anos 

Ensino Médio: _____ anos 

Ensino Superior: _____ anos  

 

b) Quantos anos de experiência na coordenação pedagógica?   ____ anos 

 

Tem experiência em outras áreas? Em caso afirmativo, indique quais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atualmente, você exerce outra atividade profissional? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Há quanto tempo você trabalha nesta EMEI?  _____ anos e _____ meses 

d) É coordenador (     )efetivo   (     ) designado 

e) Qual sua carga horária semanal de trabalho na EMEI? ______horas 
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APÊNDICE II – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Estou fazendo uma pesquisa sobre os espaços de interação e aprendizagem do coordenador 

pedagógico. Suas informações serão muito importantes na composição deste estudo. 

 

Primeiro, vamos falar de sua infância. Conte um pouco sobre os espaços e pessoas que 

estavam presentes em sua infância: 

1) Quais eram os espaços destinados ao brincar? O que aprendeu com eles? 

2) Teve alguma dificuldade de interação? (com outras crianças e/ou com adultos) 

Agora vamos falar sobre sua vida na escola: 

1) Vamos tentar viajar ao passado e lembrar fatos marcantes da sua vida escolar que se 

relacionem com os espaços da escola. Se possível, faça um flash-back de sua vida 

escolar e os espaços que você dispunha na educação infantil, no ensino fundamental, 

no ensino médio e no ensino superior. 

2) Em quais destes espaços você considera que aprendeu mais ? Por que?  

Vamos falar um pouco sobre a história de sua experiência profissional. 

Por favor, me conte: 

1) Quando e como você chegou a essa escola em que exerce a coordenação? Como você 

foi recebido (a) /acolhido (a) na EMEI no seu início de trabalho? Você teve orientações 

específicas sobre seu trabalho? 

2) Você acha que chegou preparado (a) para exercer a coordenação na EMEI? A sua 

formação escolar lhe ajudou em algum aspecto? 

3) Como você descreve essa escola tanto nos aspectos físicos (os espaços) para 

professores, alunos e gestão, assim  como em relação ao clima emocional da escola? 

4) Se você tivesse que justificar sua permanência nessa escola, quais fatores seriam 

preponderantes na sua justificativa? 

5) Você entende que suas experiências fora do ambiente escolar influenciam sua conduta 

na escola? Como? 

6) No seu local de trabalho existem momentos de trabalho coletivo/reuniões pedagógicas? 

Como isso acontece? 
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7) Você se lembra de seus primeiros meses como coordenador pedagógico? Nesta ou em 

outra escola? E nesta? 

8) Conte agora sobre um dia típico da escola. 

9) Conte um pouco sobre a formação continuada, como você planeja e como você lida com 

os imprevistos. Descreva uma que você considera que foi bem sucedida. 

10) Fale um pouco sobre a sua relação com os espaços que a escola tem disponíveis para 

interação com os professores. 

- sala dos professores 

- espaço da JEIF/PEA 

- reuniões pedagógicas 

- sala de aula 

- secretaria/direção 

- espaços lúdicos 

- diálogo com a comunidade  

12)  Quais desses espaços você considera como espaços de aprendizagem para você? 

13) Você participa dos órgãos colegiados da escola? Quais? Considera espaços de 

aprendizagem para você? 

14) O que você sente que a desafia mais no seu trabalho de coordenação na EMEI?  

15) Se você fosse receber um coordenador pedagógico que está iniciando na carreira, que 

dicas você daria a ele em relação ao trabalho e práticas da escola?  

 

O que você gostaria de falar sobre aspectos abordados ou não durante nossa conversa? 

A palavra é sua... 
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APÊNDICE III - CARTA PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 

Ref. Solicitação de autorização para realização da pesquisa. 

 

Prezado Senhor, 

          Solicitamos a autorização de Vossa Senhoria para a coleta de dados de uma 

pesquisa de mestrado, desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

intitulada: “ADENTRANDO OS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA PSICOGENÉTICA 

WALLONIANA”. 

          A adesão da instituição implicará o consentimento para a aplicação de 

questionários ao coordenador e realização de entrevista.             

Esperamos contar com vossa colaboração nesse processo. 

Atenciosamente, 

_________________________ 

    Silvia Cristina Herculano 

             Pesquisadora 

 

Autorizo. 

 

________________________________ 
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APÊNDICE IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Caro (a) coordenador (a), 

Sou aluna do Mestrado do Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia da 

Educação: Educação, da PUC-SP e estou em processo de elaboração de minha dissertação, 

cujo título é “Adentrando os espaços de aprendizagem da coordenação pedagógica: um estudo 

na perspectiva da psicogenética walloniana”.  

Gostaria de contar com sua colaboração que será de grande importância na construção 

de conhecimento e contribuirá para o desenvolvimento dos estudos sobre formação e 

aprendizagem do coordenador pedagógico. 

Esclarecemos que os dados coletados neste trabalho será utilizados respeitando a 

identidade do sujeito da pesquisa. 

Para facilitar nossa conversa e garantir um registro fiel da mesma, farei uso do 

gravador. 

 

Agradeço, desde já, sua colaboração. 

 

Silvia Cristina Herculano 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Fui esclarecido que: 

- Não poderei esperar benefícios pessoais advindos desta entrevista; 

- Os riscos de desconfortos decorrentes desta participação são mínimos; 

- Minha privacidade será respeitada, ou seja, qualquer dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, me identificar será mantido em sigilo; 

- Posso me recusar a ser entrevistada e a retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar justificar-me, e não sofrerei qualquer prejuízo; 

- Tenho livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o 

estudo e suas consequências durante a pesquisa; enfim, tudo o que eu queira saber antes, 

durante e depois da minha participação; 

- Finalmente, tendo sido orientado quanto ao teor do projeto e compreendido o 

objetivo da entrevista, manifesto meu livre consentimento em participar. 

 

Nome: ____________________________________________________ 

RG:_______________________________________________________ 

CPF: ______________________________________________________ 

São Paulo ____/____/____ 

 

____________________________________________ 

Participante 

 

____________________________________________ 

Silvia Cristina Herculano 
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APÊNDICE V – ENTREVISTAS  

Entrevista 1 - Cláudia (nome fictício) 

 
ENTREVISTADOR: De antemão quero agradecer a sua participação nesta pesquisa. Ela é uma 

pesquisa sobre os espaços de interação e aprendizagem do coordenador pedagógico e suas 

informações serão muito importantes na composição deste trabalho. Então eu agradeço de antemão. 

Cláudia: Obrigada por ter me escolhido! 

ENTREVISTADOR: Então, após você responder o questionário em que a gente traz as informações 

iniciais, eu queria que a gente começasse essa conversa sobre a sua infância. Que você contasse um 

pouco sobre os espaços e as pessoas que estavam presentes no seu contexto infantil. Quais eram os 

espaços destinados ao brincar? Quais espaços você lembra, a gente pode tentar buscar lá na memória... 

E o que você acha que aprendeu com eles? 

Cláudia: Eu lembro muito que eu brincava em casa. Minha mãe não era muito de deixar sair prá rua. 

Brincar na rua tinha os dias e o tempo. Ela gostava mais que ficasse dentro de casa ou no quintal. O 

quintal era grande, tinha bastante árvores, pé de ameixa, pé de goiaba... Então o quintal era nosso... Eu 

e meus irmãos nos deleitávamos, subíamos nas árvores, imaginava, brincava de guerra nas estrelas... 

Não tinha o filme? A gente chupava as ameixas e depois ficava brincando de munição. Então o 

quintal... e dentro de casa também, porque como minha mãe não permitia ir prá rua, então ela deixava 

fazer o que quisesse dentro de casa. Então a gente fazia casinha, pegava os perfumes dela prá fazer 

telefone, montava as coisas em cima da cama, no beliche, barraquinha. O meu pai também... como o 

quintal tinha uma parte gramada então ele fazia umas cabanas e a gente às vezes até dormia na cabana. 

Então, eu lembro muito do quintal e da casa. Rua... eu brincava na rua, mas não tanto, era mais dentro 

do quintal mesmo e eu aprendi tanta coisa, né?! Imaginação, a questão do lidar com o outro mesmo, as 

brigas... Tanto brigava como conciliava, eu e meus irmãos e os vizinhas que vinham brincar com a 

gente. Então a gente aprendia muito... essa questão do que é meu e do que é seu, saber dividir... 

ENTREVISTADOR: E você tem quantos irmãos? 

Cláudia: Nós somos cinco, mas nesta época era só quatro. O quinto veio bem depois. 

ENTREVISTADOR: É legal que vocês tinham a oportunidade de interação bem bacana. São quatro 

juntos... Tudo da mesma idade? 

Cláudia: É... são dois anos de diferença. Quem sofria muito era meu irmão, porque era só ele de 

homem. Então assim, a gente até brincava do que ele queria, mas primeiro ele tinha que brincar do que 

a gente queria. Então ele brincou muito de brincadeiras de menina, porque a gente colocava... “não, a 

gente só vai brincar com o seu brinquedo se você brincar primeiro nas nossas brincadeiras”. Então ele 

tinha que brincar. Então ele sofreu bastante (risos), mas foi bom porque hoje ele é um ótimo pai. 

ENTREVISTADOR: Aprendeu, né? Ele também, nessa relação, teve uma aprendizagem... 

Cláudia: Sim, muito bom! Mas é uma época que eu lembro muito. Foi muito prazerosa.  

ENTREVISTADOR: E é bacana quando você tem a oportunidade de ter um espaço como o quintal. 

Eu também tive quintal, hoje você não tem muito... 

Cláudia: Só prédio... E até as casas mesmo, o próprio terreno é estreito, não tem quintal, não tem 

terra, não tem árvore... E a gente teve! Ainda bem! 

ENTREVISTADOR: E você teve alguma dificuldade de interação com outras crianças ou com 

adultos? Nesta fase você lembra da sua relação? Tinha alguma dificuldade com alguém? 

Cláudia: Olha, dificuldade... Não sei se eu posso por como dificuldade. Eu acho que eu tive mais 

quando eu entrei na escola. Na época que eu estava em casa... porque eu não fiz educação infantil. Não 

entrei no pré, na época era prezinho. Eu não entrei, fui direto para a primeira série. Então, eu tinha 
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umas colegas na rua... a dificuldade maior é que quando ia brincar, tinha que ser do jeito delas e 

quando não era, elas se irritavam e iam embora e eu, como tinha um temperamento muito forte, tinha e 

tenho, eu brigava. Então quando eu não aceitava e elas também não, elas iam embora e a gente 

passava um tempo... mas era mais isso de dificuldade. 

ENTREVISTADOR: Mas você acha que a educação infantil te fez falta nesta relação? 

Cláudia: Eu acho que não, porque eu tinha interações com crianças de várias idades. Eu acho que fez 

falta para mim a educação infantil a questão da motricidade, porque eu sou toda perdida (risos). Então 

eu acho que isso me fez falta. Mas em questão de relacionamento acho que não, porque eu tive 

crianças, não brincava só com meus irmãos, porque a minha mãe não deixava ir prá rua todos os dias, 

mas quando eu ia eu brincava com as outras crianças e as crianças vinham pra dentro do quintal. 

Minha mãe permitia. Então os pais que não queriam que as crianças ficassem na rua, então eles 

vinham tudo pra minha casa. Então eu sempre brinquei com menino, menina, de idades diferentes, 

então acho que isso não... 

ENTREVISTADOR: E você não fazer educação infantil foi uma opção dos seus pais ou não? Porque 

na época também não tinha muito, né? 

Cláudia: Na época não existia tanto, mas já existia essa EMEI. Que eu moro aqui perto. Hoje não, 

hoje eu estou em Ferraz, mas minha mãe é daqui. Eu cresci aqui, né? Então já tinha, só que minha mãe 

fez opção que não, porque como a educação infantil ela tinha... nós éramos em quatro, então se ela 

fosse colocar, ela teria que colocar... né, os quatro. E aí ela trabalhava em casa, fora era só meu pai e 

educação infantil se gastava muito, era muito material, uniforme... E como meu pai ensinava, então 

eles optaram por não colocar. 

ENTREVISTADOR: Seu pai ensinava o quê? Alfabetização? 

Cláudia: Sim, ele ensinava um (irmão) e ia passando para o outro. Eu entrei na escola sabendo ler, 

não sabia escrever, mas eu sabia ler. E a gente aprendia pelo jornal, ele ensinava pelo jornal, ele lia 

muito jornal. Então ele ensinou a mais velha e a mais velha teve que ensinar o outro e assim foi... O 

meu irmão que me ensinou. Às vezes eu até falo, ai, você me traumatizou porque ele era chato pra 

ensinar, sabe? Ele não tinha muita paciência, mas ele me ensinou a ler, ele que me alfabetizou, na 

leitura foi ele... 

ENTREVISTADOR: Mas você era mais nova? 

Cláudia: Eu era a mais nova, nessa época eu era a caçula. 

ENTREVISTADOR: Então você foi pegando a contribuição de cada um, né? Do seu pai, da sua 

irmã, do seu irmão... 

Cláudia: Isso, foi bem assim. Que ele exigia, meu pai sempre exigiu: tinha que aprender a ler. Porque 

nesta época, no pré, era uma preparação, né? Então como ele não sabia como era no pré, ele achava 

que como a gente não tinha feito o pré, a gente tinha que entrar já sabendo ler. Tinha que ler. Ele não 

pegava na escrita, mas na leitura... tinha que ler. 

ENTREVISTADOR: Você disse que ele ensinou sua irmã e que ela foi passando para os irmãos.  

Mas você lembra-se dele, por exemplo, te perguntando alguma coisa sobre leitura... ou não? 

Cláudia: Lembro.  Lembro que quando ele lia o jornal a gente ia prá cima dele. A gente queria saber... 

antes de aprender. Então a gente ficava... Então como ele lia, a gente queria saber o que ele estava 

lendo. 

ENTREVISTADOR: Era aquela curiosidade. 

Cláudia: É... curiosidade. Então quando a gente começava a aprender, ele sempre pedia para ler para 

ele. Para ver como estava. Para saber se estava sabendo mesmo. 

ENTREVISTADOR: Se os professores estavam fazendo diretinho, né? (risos). 
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Cláudia: Isso mesmo. Ele pegava... A minha mãe também. A minha mãe lia pouco, meu pai estudou 

até a quarta série, a minha mãe nem terminou a primeira, mas a minha mãe sabia muito matemática, 

português nem tanto, mas mesmo assim, mesmo sem ela saber, ela pegava o caderno pra ver. Ela 

exigia que tivesse a lição pronta, falava, ficava no pé. “Ai de você se chegar na escola e ter 

reclamação!” Eles eram pais que na parte da educação pegavam no pé. Eles não tinham condições pra 

dar mais, mas o que eles podiam eles... 

ENTREVISTADOR: E exigiam de vocês. Então agora, já que estamos falando da escola, vamos falar 

um pouquinho sobre a sua vida na escola. Sair um pouquinho do contexto de casa e mais prá escola. 

Então vamos tentar viajar ao passado e lembrar de fatos marcantes da sua vida escolar que se relacione 

com os espaços da escola. Se possível, gostaria que fizesse um flash back da sua vida e os espaços que 

você dispunha. Como você não fez Educação Infantil, você começou na primeira série do ensino 

fundamental. Os espaços que você dispunha tanto no ensino fundamental, depois no ensino médio e lá 

no Ensino Superior. Como era a sua relação? O que você lembra dos espaços presentes nestes 

ambientes? 

Cláudia: Eu comecei aqui no Madre. Toda a minha vida foi aqui, né? Na primeira série. A escola não 

mudou muito, né? Daquele tempo para agora. Mudou sim, mudou a questão do respeito do aluno com 

o professor. Mas sempre naquele espaço em que as salas, as carteiras e cadeiras são uma atrás da 

outra, a gente sempre quando entrava tinha o hino... que a gente cantava o hino. Eu lembro muito das 

minhas três professoras, da primeira, segunda e terceira série. Cada uma tinha um jeito. Dona Ayko 

era uma japonesa que era mais rígida, a professora Assunção era mais amorosa... ela permitia que a 

gente chegasse perto e a professora Maria Cristina ela era muito grande, muito cheia de bijuterias, 

então era uma figura muito marcante mas ela também era carinhosa. O Fundamental foi marcado 

assim... porque a gente ficava muito sentado, não tinha muito... Brincar foi mais da quarta-série em 

diante que tinha a Educação Física e que a gente vinha para a quadra. Mas eu quase não participei de 

Educação Física porque eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito nova, então eu pegava as 

declarações lá na firma e entregava na escola e não fazia Educação Física. Então os espaços que eu 

lembro mais é a sala de aula e a hora do recreio que era aquela bagunça e depois no Ensino Médio eu 

fui para o Pedro Taques que eu fiz um ano, quase dois anos de contabilidade. Agora o que me marcou 

mesmo foi o magistério, foi o CEFAM. O CEFAM foi tudo de bom. O CEFAM foi um marco. 

ENTREVISTADOR: Qual CEFAM você fez? 

Cláudia: Eu fiz o de Artur Alvim. 

ENTREVISTADOR: Ah, eu também! 

Cláudia: Você também fez lá? Você estudou lá quando? 

ENTREVISTADOR: Eu fiz de 1995 a 1998 

Cláudia: Você entrou quando eu estava me formando. Quando eu saí você entrou. 

ENTREVISTADOR: Ah, então estivemos no mesmo ambiente.  

Cláudia: Quando eu entrei no CEFAM a gente entrava pela escola da frente, né? 

ENTREVISTADOR: O Marcondes. 

Cláudia: Isso. Entrava pelo Marcondes, aí tinha uma escadaria, né? Um túnel e dava no prédio. Na 

época que eu entrei eles tinham construído já as salas e embaixo ainda estava em construção, a parte 

administrativa da escola. Ainda não tinha... nem sei se chegou a ser inaugurado. Chegou? Porque a 

direção do CEFAM ficava no Marcondes. Então a gente ficava no prédio... as aulas. Eu achava legal 

porque os armários eram todos no corredor, né? A gente colocava o material e ia para a sala, mas 

assim, a parte de refeição era feita no Marcondes ainda. Não tinha no CEFAM. Mas o CEFAM era um 

espaço muito grande, né? Tinha o laboratório, tinha as partes para fazer teatro e a gente ficava muito 

na quadra também, tinha muita atividade em quadra. Fora que quando tinha aquelas exposições que a 

gente montava as salas e decorava... 

ENTREVISTADOR: Rosemary... 
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Cláudia: Nossa, a Rosemary! Com aquele tamanco dela, lembra? Quando ela vinha a gente já sabia. 

ENTREVISTADOR: Os projetos... 

Cláudia: Os professores... não, eu estou enganada. Não era a Rosemary do tamanco, era a dona... era a 

diretora. Como que era o nome dela? 

ENTREVISTADOR: Dona Lourdes? 

Cláudia: Não... não era dona Lourdes. Era uma outra.  

ENTREVISTADOR: Que ela tinha duas filhas japonesas também, né? 

Cláudia: Não, então não era. Na minha época era outra diretora. Era dona Ci... Era com C... Cida? 

Não, não era... 

ENTREVISTADOR: Cícera! 

Cláudia: Cícera! Era a Dona Cícera! Ela que vinha com o tamanco e a gente sabia que era ela. A 

Rosemary era de Geografia, né? E tinha os projetos. Nossa, eu morria de medo daqueles projetos da 

Rosemary. As perguntas que ela fazia. Até hoje eu lembro a pergunta que ela me fez: “Por que a vaca 

do Sul era malhada?” 

ENTREVISTADOR: Jura? (risos). Eu não vou saber. 

Cláudia: Porque veio da Holanda prá cá, então era de fora. 

ENTREVISTADOR: E você guardou, né?  

Cláudia: Foi significativo. E era muito bom, né? Porque eles preparavam a gente prá tudo. O CEFAM 

não foi só para o magistério, foi para a vida. E os professores eram muito compromissados, né? Eles 

não queriam só formar a gente como professores, eles também davam oportunidade pra gente fazer 

uma faculdade, a gente não ficava só ensino técnico, né? E foram professores que marcaram, porque a 

gente passava mais tempo lá. Eu acho que os armários trazem para a gente aquela impressão de escola 

que a gente vê em filme. Que é a troca de ambiente... A gente não trocava de ambiente, mas a gente 

tinha que sair pra pegar o material daquela aula e o corredor ficava cheio. Então a gente se sentia 

muito nos filmes. Eu sinto isso. Eu não sei você... 

ENTREVISTADOR: Sim, a primeira vez que eu vi também tive essa impressão. 

Cláudia: A impressão de uma escola diferente. Você ter o seu lugar, ter o seu canto, o seu espaço. 

Tanto que... na minha época acontecia muito de arrombarem os armários e pegarem os materiais. A 

gente ficava muito doida porque estavam pegando o que era nosso. Que era o nosso lugar, né? Porque 

não respeitar? E era bem assim mesmo... E era gostoso demais aquele espaço. Era muito bom. 

ENTREVISTADOR: Outra coisa, o marmiteiro. Você pegou o marmiteiro? 

Cláudia: Nossa, o marmiteiro! É verdade, tinha o marmiteiro. Eu pouco levava marmita. Assim, 

porque também aconteciam essas coisas, né? De pegarem nossa mistura ou a própria marmita e eu 

comia mais besteira. 

ENTREVISTADOR: Na minha época já tinha cantina lá, no CEFAM. 

Cláudia: No CEFAM? Na minha não tinha. O laboratório de Artes eu não cheguei a ver. A gente só 

frequentava o de Biologia porque o restante ainda tava tudo... as salas de baixo... a gente ficava no 

corredor de cima. As de baixo ainda não tinha terminado. Tanto que eu lembro que (risos), adolescente 

é terrível, né? A gente tinha um grupo que chamava KGV ... acho que era KGV. Quando o professor 

faltava ou quando a gente estava na neura por causa dos projetos, porque tinha, né? Nos projetos os 

professores não entravam em sala. Eles deixavam a gente livre pra trabalhar, né? Aí, as salas embaixo 

que ficavam vazias, a gente descobriu um jeito de entrar lá dentro e a gente ficava lá nesta parte da 

secretaria e tinha móveis já, tinha uns sofás, tal... E tinha uma sala que tinha... acho que era a sala que 

eles iriam receber os pais pra conversar... que era uma sala que tinha mesa e sofás. Parecia até com 

essa cadeira o sofá, mas era azul. Então, a gente ficava lá neste lugar, até dar... as vezes a gente ficava 
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lá o tempo inteiro e depois voltava pra pegar a carteirinha e ir embora. Porque era um lugar que 

ninguém ia. 

ENTREVISTADOR: E aí vocês entendiam como um espaço de vocês? 

Cláudia: É. A gente se apropriou daquele espaço prá nós, para o nosso grupo. Tanto que a gente não 

falava pra ninguém que tinha acesso, né? E era um grupo da nossa sala que ia. E a gente ficava lá 

conversando ou até montando o projeto mesmo, decidindo o que ia fazer, mas era um espaço que 

como ficava fora de todo mundo, porque a gente só ocupava o espaço de cima, então era um lugar que 

a gente conseguia se separar do resto. Então a gente ia prá lá.  

ENTREVISTADOR: E ficava uma marca registrada. Aquele grupo se reúne ali... Você acha que 

vocês demarcaram território? 

Cláudia: É... como ninguém sabia, ali era nosso esconderijo. Eu acho que nunca ninguém descobriu 

que a gente ia naquele lugar. A gente ia e ficava lá. E chamava de KGV. “Vamos pra KGV?” 

Ninguém sabia... quem escutava não sabia o que era. Daí a gente sumia. Porque a gente não estava na 

sala.  

ENTREVISTADOR: Você falou um pouquinho sobre os professores, de que quando tinha os 

projetos deles não acompanharem, deixarem os grupos ali se organizando, né? Você acha que dava 

certo?  

Cláudia: Dava... Dava porque mesmo quando a gente dava essas fugidas... Acho que o CEFAM... eu 

não sei... eles colocavam na gente essa questão do compromisso, né? Então a gente sabia que tinha que 

apresentar na data que eles marcaram, tinha que estar pronto, não importa se você fosse ficar 

conversando, mas a gente sabia que uma hora a gente tinha que fazer e dar conta. Então essa liberdade 

era até boa. Eles vinham e “vocês estão fazendo?”, “estão precisando de alguma ajuda?” Só que eles 

não ficavam ali, então quando a gente precisava a gente ia atrás deles, a gente sempre sabia que eles 

estavam lá na sala deles reunidos, mas a gente ficava com mais liberdade. 

ENTREVISTADOR: Uma certa autonomia. 

Cláudia: Autonomia para fazer e, querendo ou não, a gente acabava tendo responsabilidade mais 

ainda porque chegava no dia... Você lembra que eles falavam assim... Às vezes tinha aluno que falava 

assim “Ah, professor, mas a gente não vai ter dinheiro pra mandar fazer a roupa”. Porque tinha que se 

vestir a caráter, tinha que trazer a roupa, tinha que decorar a sala a caráter, de cada região, do projeto 

que estava sendo colocado. Aí eles falavam assim “Vocês têm a bolsa para quê?”. Então a gente não 

tinha desculpa. 

ENTREVISTADOR: Que era um diferencial também a bolsa, né? Fala um pouquinho... O que era 

essa bolsa. 

Cláudia: Então... essa bolsa... que era de um salário, né? 

ENTREVISTADOR: Isso, um salário mínimo. 

Cláudia: Era pra ajudar nas questões da escola, né? Compra de material... Até o uniforme, as 

viagens... Porque a gente passeava muito. Fazia muito passeio cultural fora e inclusive estes projetos. 

Então tinham pessoas que pegavam o dinheiro e compravam outras coisas, mas o dinheiro era 

direcionado para a educação, era a ajuda para fazer esses projetos diferenciados que não tinham em 

outras escolas, era pra isso e ajudava muito porque a gente pagava passagem para ir para a escola. Era 

uma bolsa pra ajudar mesmo a se manter no CEFAM. 

ENTREVISTADOR: Talvez o CEFAM tenha se extinguido justamente por isso... Porque era um 

projeto caro, né? Imagina... Um salário mínimo para cada aluno. Embora tivesse vestibulinho para 

entrar, era um grupo selecionado, era caro. 

Cláudia: Verdade... é mesmo. Tanto que não era qualquer um... Tinha lista de espera. Quando a 

pessoa desistia a gente ficava “nossa, porque você vai desistir?!” Porque era tão difícil entrar, né? A 
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prova era difícil e o CEFAM tinha um em Suzano, em Mogi, Itaquera, Artur Alvim... Era um em 

cada... Era por bairro?  

ENTREVISTADOR: Acho que era por região. Por delegacia de ensino, acho. 

Cláudia: E era difícil, né? Se você não conseguia num lugar, tinha que ir para o outro. Eu tentei em 

Suzano e aí como eu não consegui... eu tinha feito lá e aqui. Em Artur Alvim eu passei e entrei. Quem 

fez CEFAM... Eu creio assim, hoje, em comparação às faculdades... O que eu aprendi na pedagogia foi 

repetição, mas o que o CEFAM me ensinou acho que nenhuma faculdade ensina, nenhuma... 

ENTREVISTADOR: Mesmo porque o CEFAM era integral e a gente tinha disciplinas... Como é que 

era? De manhã a gente tinha... 

Cláudia: De manhã eram as disciplinas da parte do Ensino Médio e a tarde eram as específicas, 

metodologia, didática, psicologia da educação, filosofia, sociologia... Toda a parte mais para o técnico 

e de manhã era a parte do Médio.  

ENTREVISTADOR: E na faculdade você acha que já foi um repeteco do que você viu no CEFAM? 

Cláudia: Isso. Acho que até mais aprofundado no CEFAM do que na faculdade. E fora que a 

faculdade... Eu acho que a faculdade deixou muito a desejar na questão da prática. No CEFAM, não... 

No CEFAM você tinha estágio. Fora que as professoras de Didática elas ensinavam... Pelo menos, não 

sei com você, mas na minha época... Elas davam os seminários... A gente fazia muito seminário de 

aula, montar aula, ensinava a montar projeto, ensinava não só montar, você tinha que ir lá e apresentar 

a aula e depois quando tinha os estágios dentro do Marcondes, que era para que elas pudessem ficar 

mais, observando... 

ENTREVISTADOR: Acompanhar mesmo. 

Cláudia: E elas davam dicas. “Oh, não... Vai mais pra esse lado”. Foi tudo de bom!  

ENTREVISTADOR: Mas você acha, por exemplo, que a questão do espaço... Você vê diferença 

entre os espaços da Universidade onde você esteve? 

Cláudia: Ah, eu vi... Eu vejo. Eu fiz um pouco da faculdade presencial e depois eu fui para a EAD. 

Na presencial, é muito grande, você não conhece todo mundo. Até os professores são distantes, você 

chega lá e é aquela... Eu senti isso, né? Eu fiz na Castelo. Até na hora da chegada o aluno vinha do 

serviço e ficava com falta... Tinha acabado de chegar, o professor tinha acabado de sentar-se à mesa e 

o professor colocava falta e mesmo com a explicação, vendo que o aluno estava chegando do serviço... 

“problema seu, você que decidiu estar aqui”. Tudo bem... é mesmo, ele decidiu estar ali, mas não era 

aquela... E o espaço... Tinha outros espaços, mas eu não cheguei a frequentar porque era aquela 

correria, porque querendo ou não, quando você está na faculdade, quando você consegue entrar na 

faculdade, mesmo que a família te dê condições, não condições financeiras, você tem que ir atrás. 

Então você está trabalhando e chega atrasado sempre. Então você vai, estuda e o máximo que você faz 

é na hora do recreio sair correndo pra pegar uma... Na época tinha muita xérox, né? Aí você vai pra 

xerox ficar naquelas filas imensas, quando volta já acabou seu horário e ainda tem que correr pra não 

ficar com falta na outra aula. Então eu achava que a faculdade, os espaços que tinham... eu não 

cheguei a utilizar... Tinham, mas eu não cheguei... era mais sala de aula mesmo, mais professor e 

aluno e essa distância. Eram poucos professores que você chegava... Essa era a minha experiência na 

faculdade, tanto que eu preferi, depois que eu fiz a matrícula na EAD, eu preferi ficar na EAD do que 

voltar para a presencial. Porque como para mim foi uma experiência distante e eu vinha do CEFAM 

que a gente estava com os professores sempre ali à sua disposição, tudo o que você perguntava, tanto 

em questão de matéria como  pessoal, né? Era uma família o CEFAM. Então eu achei muito estranho e 

eu falei “se é pra ficar sozinha, EAD para mim é melhor, porque pelo menos eu vou ter que ter a 

minha disciplina mesmo”, que já veio do CEFAM, né? A gente tinha que buscar para fazer os 

trabalhos, então eu fiz à distância a pedagogia. E como também era um repeteco, então eu achei que 

fosse melhor a distância. Sinceramente a faculdade presencial não foi pra mim uma experiência que eu 

falo que foi agradável. Não foi... 
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ENTREVISTADOR: Você acha que a pedagogia prepara para a coordenação? 

Cláudia: Não. Eu acho que não... Você fala do curso superior? 

ENTREVISTADOR: Isso. A pedagogia.  

Cláudia: Eu acho que não... Eu acho que a pedagogia hoje, o currículo, acho que não favorece tanto. 

Fica muito na parte teórica ali e também não se aprofunda tanto. Você vê tudo, mas só que não prepara 

porque o estágio em si... Acho que já começa pelo estágio errado, né? Porque, querendo ou não, os 

alunos vêm para as escolas para fazer o estágio... Tem coordenadores que seguem o estagiário, vê, dá 

dicas, conversa , mostra, tal... Tem outros que não. E na parte da coordenação, parte gestora mesmo eu 

acho que... pela correria também a gente observa, mas a gente não consegue... não tem... não chega a 

aprender não. Você vê mais a questão burocrática, mais ou menos o que faz, porque você conversa 

com a pessoa “o que você faz? Ah, faço isso, isso, isso...” e pronto! Isso que você faz no estágio.  

ENTREVISTADOR: Então você acha que o que você aprendeu em relação à coordenação 

pedagógica foi quando você assumiu a coordenação? 

Cláudia: É... foi ali na raça. 

ENTREVISTADOR: A gente vai voltar nesta questão... Desses espaços todos que você relembrou, 

desde lá da primeira série até a universidade, qual desses espaços você mais aprendeu? 

Cláudia: Que eu mais aprendi? 

ENTREVISTADOR: É. Que você considera, tanto para vida profissional como para a vida pessoal, 

né? Para coordenação também. Que espaços foram mais significativos para você na questão da 

aprendizagem?  

Cláudia: O CEFAM. Até mesmo porque você ficava o dia inteiro com aquele grupo. E você também 

acabava conhecendo todo mundo, mas você tinha aquele grupo específico, né? E lá dentro são pessoas 

de culturas totalmente diferentes da sua, ou igual. Religião... família... E você tendo que ficar o dia 

todo com eles, você tem que aprender a conviver com eles, aceitar como eles são, eles a te aceitar, né? 

Essa questão pessoal, intra, essa questão do relacionamento, do aprendizado mesmo que... Eu lembro 

que quando a gente ia estudar para a prova um lia e chegava lá e falava “o que você leu? O que você 

entendeu do livro? Fala aí o que você entendeu”. E aí você pegava uma coisa que a pessoa tinha visto 

e que você não teve aquela visão do livro ou de outro assunto. Então a gente aprendia muito entre a 

gente e com os professores. Era uma coisa muito louca... Nossa, eu cresci muito dentro do CEFAM, eu 

aprendi muito. 

ENTREVISTADOR: Então você acha que o mais importante... Você está falando da importância do 

grupo, né? Você acha que o grupo te fortaleceu enquanto profissional? 

Cláudia: Isso. E eu trago muito para a questão da coordenação porque a coordenação é isso, né? Você 

mexe muito com o pessoal do outro, você tem de estar na posição do se colocar... empatia, né? Se 

colocar no lugar do outro, de chegar de uma forma calma, serena e firme ao mesmo tempo, mas que 

você tenha que conseguir trazer essa pessoa pra você e para que ela sinta segurança em você, para que 

ela... Ganhar! Você tem que ganhar essa pessoa, né? Até mesmo porque o trabalho do coordenador só 

acontece se o restante fizer, se eles não realizarem você não fez nada, não é verdade? Então você tem 

que ter o grupo com você. Imagine se eu chego aqui e não tenho esse trato com a pessoa, se eu não 

tiver o grupo para mim não vou conseguir fazer nada. Então essa questão do relacionamento o 

coordenador tem que ter, ele tem que saber... E isso eu aprendi demais no CEFAM porque era assim, 

né, brigava... era meio que uma família mesmo... a gente briga, faz as pazes, a gente conversa do que 

está passando fora, do que está passando dentro, vários olhares e situações e lá dentro eu aprendi 

demais. E teve situações comigo que foi importante para mim, porque eu era de um grupo que era do 

fundo, do fundão e eu naquela época estava passando uma situação muito ruim em casa. Então o 

CEFAM era o meu lugar... Acho que por isso que o CEFAM me marcou demais. Então o meu refúgio 

era o CEFAM, enquanto eu estava no CEFAM eu estava bem. E aí teve um atrito entre eu e o 

professor. E eu não estava naquele... o que aconteceu no grupo eu não estava... eu estava no grupo, 
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mas estava fora dele. Sabe quando você está ali, só que você não está? Eu estava fazendo um trabalho 

de Artes e era aula de História, eu tava errada, né, mas tudo bem (risos). Eu não estava bem naquele 

dia e o meu grupo falava demais e eu estava no fundo e como eu falava muito, eu acho que ele achou 

que fosse eu, que eu conversava muito mesmo. Eu prestava atenção, mas eu era danada e ele chamou 

atenção e como eu não estava envolvida eu não gostei de ter sido chamada a atenção. Eu fui errada... 

Hoje eu penso “coitado do professor”, mas assim, como eu fui muito arredia com o professor, ele me 

puniu e ele meu tirou do grupo. No outro ano eu fui para outra sala. Nossa! Acabou comigo aquilo! E 

aí eu me isolei de todo mundo e fiquei sozinha. Eu já estava num momento down. Só que foi uma 

experiência boa porque ele acabou chegando e conversando e eu conversando com ele... E aí tem essa 

questão do CEFAM, eles viam a gente como um todo, não era só naquela... E aí ele viu que o que ele 

me fez não foi bom pra mim, que ele me fez um mal. Eu sei que ele não estava querendo me punir por 

punir, ele estava querendo me educar, né? E aí depois eu acabei conversando com ele e ele viu que eu 

mudei totalmente. Porque eu já vinha daquela época do acontecimento, eu já estava num período ruim. 

ENTREVISTADOR: E talvez o grupo te fortalecia. 

Cláudia: Isso. E eu acabei ficando isolada... Até ele falou assim “É, você virou uma aluna de C” e eu 

disse “É, eu virei uma aluna de C”. Porque eu não me esforçava, fiquei tão apática a tudo que eu 

ficava ali... Eu fazia o mínimo para tirar um C, estava bom. Aí depois no outro ano ele me voltou 

novamente para o outro grupo, mas foi bom para mim também, porque eu vi que eu não tinha que ficar 

só ali... Eu precisava deles, mas eu precisava ser eu também. E foi bom por isso. Então o CEFAM me 

ajudou em vários momentos, em várias coisas... Tanto na questão da escola, do aprendizado escolar 

como também do pessoal. 

Cláudia: E que o governo decidiu parar... É difícil querer investir em educação. Acho que o Brasil 

não é a 1ª potência por isso. Se fosse... A gente tem de tudo aqui dentro, né? Só falta isso. Eu acho... 

ENTREVISTADOR: Que é a base. Você acaba modificando todos os outros setores. Você tem uma 

boa Educação, você tem uma boa Saúde... Mas foi um projeto muito bom. 

Cláudia: Ainda bem que nós tivemos essa possibilidade. 

ENTREVISTADOR: Então agora vamos falar um pouco sobre a história da sua vida profissional. 

Mesmo enquanto docente, enquanto coordenadora. Eu queria que você contasse um pouquinho quando 

e como você chegou a essa escola que você exerce a coordenação, aqui na EMEI, e como você foi 

recebida, acolhida, desde o início do seu trabalho... Por quem você foi recebido, primeiro, como 

professora e depois coordenadora? E quais foram as orientações que você teve, primeiro como 

professora e depois como coordenadora. 

Cláudia: Quando eu entrei aqui... 

ENTREVISTADOR: Que foi em... 

Cláudia: Foi em 2010. Aqui na escola foi em 2010, na Prefeitura eu entrei em 2009 e eu trabalhei na 

Sapopemba, no CEU. Também estava em construção e antes daqui eu já tinha sete anos de Ensino 

Fundamental e dois de monitora em creche. Aqui era uma escola...  que como eu morei aqui e tinha 

aquela... que quando eu era criança e via as crianças... eu tinha vontade, né? Era uma escola que eu 

sempre tive vontade. Quando eu fiz CEFAM, eu sempre descia aqui, né. O ponto que eu pegava o 

ônibus, eu descia aqui para ir para casa. Então eu sempre passava... Aí eu olhava e pensava “nossa, 

que escola bonitinha, eu acho que eu vou vir pra cá!” Eu fiz meus estágios todos aqui... Então era uma 

escola que eu queria vir, queria um dia trabalhar. Só que na época que eu fiz os estágios não era o 

diretor atual. Tanto que a escola modificou depois que ele veio, ficou bem mais cara de criança. 

Quando eu cheguei aqui quem me recebeu foi a coordenadora da época. E eu já a conhecia porque ela 

foi professora do meu irmão, da minha sobrinha... Então eu já a conhecia de longe. E ela me recebeu 

muito bem, me apresentou a escola, foi muito gostoso. Falou o que eu tinha que fazer... Eu cheguei 

como módulo e foi uma experiência boa também, porque eu tinha um aluno com deficiência, ele tinha 

múltiplas... e eu que tinha que cuidar... eu que ficava com ele porque ele não parava em sala. Eu tentei 

colocá-lo em sala de aula, então, eu ficava com ele tanto fora... só que quando ele estava começando a 
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ficar em sala, uma professora entrou de licença eu fui para a sala e ele acabou perdendo de novo... 

Acabou sendo da escola inteira. Você chegou a conhecer o Betão, o Alberto? A gente chamava ele de 

Betão, olha...  

ENTREVISTADOR: Eu não lembro dele... 

Cláudia: As crianças o chamavam de Betão porque ele era grandão. Ele chegou a falecer no outro 

ano, quando ele foi para a outra escola. E eu não sabia nada de Educação Infantil. Eu era professora de 

Alfabetização, mas eu já estava há dois anos com terceira e quarta série. Eu peguei uma turma da 

primeira até entregar. Então... Educação infantil, nossa... Eu olhava aquelas crianças tudo 

pequenininha e pensava “Meu Deus, o que eu faço com eles?!” E eu aprendi bastante, as professoras 

também do horário que eu peguei... Era a Valéria, Denise, Cristina... Eram professoras muito 

receptivas e eu perguntava, eu não tinha vergonha, falava “o que eu faço?” E elas me ensinaram 

bastante. Então foi um ambiente bem acolhedor. 

ENTREVISTADOR: Aí você ficou como professora aqui... 

Cláudia: Fiquei. De 2010 até 2013. Até final de 2013. No final de 2013 a nossa coordenadora foi para 

outra escola, pediu remoção e a Bianca que veio para cá, só que ela estava designada e aí o diretor 

queria que ficasse alguém daqui, da escola. Eu não queria... morria de medo. Eu nunca almejei... Não 

era uma coisa que eu quisesse. Tem pessoas que querem, já entram e dizem “quero ser coordenadora, 

quero ser diretora”, eu não... Não tinha essa pretensão. Só que as professoras que tinham condições de 

ser também não tinham... Era a Cristina que tinha dois cargos, a Valéria que tem pedagogia, mas era 

aquela pedagogia que a Prefeitura deu que não pode exercer cargo de gestão, então ela também não 

poderia. E aí que acabou... O pessoal ficou “vai Claudia, a gente te ajuda! - Mas eu não sei nada, não 

entendo nada, tenho tão pouco tempo de Educação Infantil, como eu vou ser coordenadora? Como? - 

Não... você aprende, você aprende. Ninguém chega sabendo, Cláudia. Você vai aprender, a gente vai 

te ajudar!       -Vocês têm certeza?! - Temos, a gente te ajuda, a gente te ajuda, você vai ver, a gente te 

obedece, a gente faz tudo o que você quiser, rs”. Aí eu falei “Ah, eu vou tentar”. Porque é um 

aprendizado a mais. E aí eu entrei. Nossa, no começo foi difícil. No começo dá um medo. Aquela 

coisa “E agora? Tenho que dar conta, já que eu aceitei!” Vem o PEA, você tem que montar aquele 

PEA, o estudo, né?  Eu disse “como eu vou montar isso?” E te obriga a estudar mais, a buscar mais e 

te obriga a colocar em prática esta questão de socialização, de olhar com outro olhar. Nossa... Como 

eu falei para você, essa questão do olhar de professor e olhar de coordenador que inverte... 

ENTREVISTADOR: Você fica até meio, né... “Que lado que eu estou?” 

Cláudia: E dá aquela crise, né? “Meu Deus, eu acho que não sirvo para estar neste cargo, o olhar não 

muda nunca!” 

ENTREVISTADOR: Você falou sobre a organização do PEA, que o PEA na verdade é a formação 

do professor, aquele horário de estudo, dentro de um projeto. E como que foi esse momento de 

organização? Você foi sozinha com a cara e com a coragem? O pessoal contribuiu? A Direção... Como 

foi essa constituição como formadora? 

Cláudia: Quando eu fui ver o que o coordenador tinha que fazer, porque eu tenho que entregar o PEA, 

logo no começo do ano precisa entregar o PEA. Quando teve a primeira reunião, eu estava como 

professora e quando saiu o meu cargo, o diretor pediu para que eu viesse um pouco antes para já ir 

passando o que eu tinha que fazer. Quando teve a primeira reunião o grupo me deu... Eu perguntei “o 

que vocês querem estudar?”. E como a gente também estava... tinha a questão da normativa número 

um no ano que eu entrei , a normativa estava bem gritante... 

ENTREVISTADOR: Que era a questão da avaliação na Educação Infantil. 

Cláudia: Isso, a questão da avaliação na Educação Infantil, a questão dos registros... Então como as 

professoras deram vários temas... Dentro dos temas teve um que se encaixou na questão da avaliação. 

Foi quando eu comecei a puxar a questão da normativa que me ajudou muito, da questão da 

coordenação também e o que fazer. E aí quando eu comecei a montar... o ano que eu entrei foi um ano 

bem trabalhoso, aprendi muito na garra mesmo, porque a gente estava com o projeto da alimentação... 
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Então a escola estava “bombando”, aí tinha também uma gravação que agora vai ter a estreia do filme. 

Tinha várias coisas acontecendo, tinha a moça cineasta, a Ana, que eu tinha que ajudá-la também, que 

ela tinha que circular nas salas. Então foi um ano “pauleira” em que o diretor disse “eu estou te 

provando, te testando! Se você passar nessa, pronto! Você passou!” E foi um ano bem interessante, 

que eu aprendi bastante. Tudo bem que ele tava naquela correria, não podia me dar muita assistência e 

eu fui montando. E até quando eu acabei de montar o PEA pedi ajuda para a supervisora, fui atrás, vi 

modelos. Aí quando eu entreguei ele falou “agora quero ver se você passou no teste!”. Entreguei, não 

deu problema nenhum. E o que aconteceu? Eu tive bastante ajuda... Teve situações em que eu fiquei 

sozinha. Eu tive que procurar e ver... Tentar, né? Tem aspectos que é bem solitário mesmo porque o 

diretor tem as atribuições dele e ele não está ali pra estar te auxiliando sempre. Então ele fala: “Você 

tem que fazer o projeto. Olha lá naquele livro que lá tem e se você tiver dúvida vem aqui que eu te 

explico”, mas nem sempre que você vai, não tem como ele te dar aquela assistência. Então você vai 

fazendo, vai vendo exemplos, vai buscando, vai perguntando. Tinha horas que eu me sentia muito só. 

ENTREVISTADOR: Você falou que o cargo de coordenador é um cargo solitário. Por que você acha 

que é um cargo solitário? 

Cláudia: Porque você está no meio. Você está mediando vários grupos. Tem os terceirizados, tem os 

ATE’s, tem o professor, tem a Direção e você está ali no meio. Cada um tem uma visão. As 

professoras, os ATE’s tem outra, a terceirizada nem tanto porque elas são mais afastadas e tem a 

Direção. Tem horas que você tem aquela visão geral e que você vê que cada um tem a sua verdade e 

você está ali para mediar as verdades. E às vezes a sua verdade não aparece e às vezes você nem 

consegue o objetivo de mediar e chegar num consenso. Você fica naquilo... E te cobram, “você tem 

que mudar, você tem que ser mais assim”, e você acaba ficando só, porque você entende todo mundo, 

mas ninguém te entende. Você tem que entender todo mundo, mas você sempre vai... vai mediar as 

situações do todo, mas quem vai te mediar? 

ENTREVISTADOR: Ainda falando sobre a solidão da coordenação e em relação aos espaços. Você 

vê... Por exemplo: cada um tem seu espaço, você colocou a questão dos vários grupos, né? Os ATE’s, 

o pessoal da limpeza, a Direção... Como que você vê? Se essa solidão você vê também nos espaços... 

Cláudia: Olha, aqui nem tanto... Eu sou uma pessoa que estou em todos os lugares. É por isso que o 

diretor queria que eu ficasse...  

ENTREVISTADOR: Você tem acesso a todos os grupos? 

Cláudia: Eu fico na cozinha, converso com as meninas da cozinha, estou com os ATE’s, estou com as 

professoras. Sempre fui muito assim, né? É certo que modifica o olhar das pessoas quando você pega 

um cargo. Antes, quando eu era professora, eu andava em todos os lugares e eu percebi uma mudança 

depois que eu passei a ser coordenadora. Porque eles ficam mais... Tem uns que não, que encaram 

normalmente, mas outros que até se afastam... “não, agora ela é coordenadora”. Questão de me sentir 

solitária, em questão de convivência eu não me sinto. É mais em relação às atribuições do cargo. 

Agora no relacionamento, não. Eu sempre estou... Tanto que você vê a minha sala, né? Ela não pára, 

né? Não é “ali é o lugar da Claudia e não pode entrar”, eu não faço essa separação. Não sei nem se é 

bom ou se é ruim. Ainda estou na... Vai ser difícil se eu tiver que fazer isso. Que nem eu falo... Elas 

falam assim: “Licença, Claudia, vou ao banheiro porque o outro banheiro tá com algum problema... Eu 

não sei por que vocês pedem licença se a escola não é minha, a escola é de vocês. Entra... entra e usa”. 

Elas deixam as coisas... Pode ver... A minha sala é uma bagunça. Tem coisas de todo mundo aqui 

dentro porque é um espaço que eu não considero só meu. Eu considero delas também, tanto que 

mudou um pouco, porque antes a sala do coordenador era a sala que a gente vinha só para o PEA. 

Vinha quietinho, sentadinho, depois saia e pronto... Saia e ficava mais na nossa salinha lá e a sala do 

coordenador ficava mais... Hoje, não sei se porque eu vim do grupo ou pelo meu jeito de ser, parece 

que são duas salas dos professores e eu fico nas duas. E tem dia que eu fico mais lá do que aqui. Tem 

dia que eu não entro aqui. Assim, principalmente em época de formação, que as professoras precisam 

fazer alguma coisa lá, coletiva, então a gente vai pra lá. Então ficaram duas salas dos professores. Não 

tem essa questão “ali é só da Claudia, da coordenadora. Então a solidão eu vejo mais que é só das 

atribuições mesmo. 
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ENTREVISTADOR: Então você acha que , por exemplo, não precisa de um momento seu? 

Cláudia: Preciso, preciso. Mas quando eu preciso de um momento meu... Elas até percebem. Quando 

eu estou mais no computador, mais focada no livro elas entram, já sabem e já saem. Como eu não me 

incomodo, elas mesmas percebem e saem. Mas eu preciso, eu tenho esses horários que são só meus. 

Mas eu gosto de estar no meio delas. A gente consegue saber mais o que está acontecendo. Elas têm 

mais liberdade de falar, não fica com muito receio do que está acontecendo, algum problema que elas 

estão tendo em sala ou com pai. Então eu sempre fico sabendo... Quando elas estão encrencadas entre 

elas eu também fico sabendo, eu converso na hora... Eu acho que fica mais fácil ficar perto do que 

ficar um pouco distante, entendeu? 

ENTREVISTADOR: Então você acha que aprende muito mais na sala de lá, do que na sala daqui? 

Cláudia: Com certeza. Muito mais com elas. Elas me ensinam muito. Tem a Vanda que foi 

coordenadora durante um tempo, então ela me dá umas dicas: “Claudia, acho melhor, não sei, né....” 

Então elas tem essa liberdade. Quando eu entrei eu falei “vocês falaram que iam me ajudar!”. Então 

elas têm essa liberdade e eu acho bom. Tem uma parte que até prejudica, pode até ter, mas o bônus é 

maior do que o ônus. Porque tem horas que você pensa “se eu tivesse sido um pouco mais enérgica, 

teria conseguido mais”, só que depois eu penso “não, aí eu teria perdido ali...” Então não... deixa eu ir 

por aqui que eu vou procurando outros caminhos. 

ENTREVISTADOR: Por essas e outras, pensando que, quando você entrou, contando com a ajuda da 

direção, dos professores, você sabia... que talvez você não estivesse preparada para a coordenação.  

Quando você entrou você falou “não, vou dar conta de tudo!”? 

Cláudia: Não... Até hoje eu penso que eu tenho que aprender muito. Eu não entrei com essa ideia de 

que vou dar conta de tudo, de que estava preparada. Eu acho que para o cargo de coordenação, para 

me sentir preparada, vai demorar um tempo ainda. Porque tem coisas que você passa várias vezes nela 

para chegar num ponto ideal. 

ENTREVISTADOR: E por vezes aparecem coisas novas também que você fala “nossa, nunca 

aconteceu...” 

Cláudia: Isso. E como é um cargo que você tem que mexer com pessoas, lidar com pessoas, cada dia 

é uma coisa. Lidar com uma situação, porque a própria pessoa cada dia está uma. Tem dia que você 

está de um jeito, amanhã está de outro. Aí você era de uma forma, passou por uma situação, aprendeu, 

se modificou... Melhorou ou piorou. Você, como coordenadora, tem que lhe dar com isso. Então cada 

dia é um aprendizado. Às vezes você se coloca de uma forma... Que nem, a Patricia diz “Claudia, você 

tem que mudar o seu olhar”. Eu até fiquei brava na hora, “mudar meu olhar? Como eu vou mudar 

minha essência?” Mas ela tem razão, porque tem coisas que a gente tem que deixar de ter esse olhar 

mais professor, porque tem a parte administrativa que é como você falou. Quando você está aqui como 

professora, você enxerga de uma forma: “ela é louca? Quer que eu faça isso? Essa pessoa acha que 

pirou, né? Ela nunca ficou em sala de aula?” Não é assim? “Ela nunca ficou em sala de aula? Ela não 

sabe que isso é impossível?” Só que quando você está do outro lado, ela não exige isso de você por 

exigir. Você amplia o olhar, você modifica e aprende. E outra: você começa a ver coisas, você entra 

nas salas... Você tem essa oportunidade também de fazer um novo estágio, não é verdade? Porque vem 

gente nova. Com outras práticas e você vai aprendendo, “aquela professora faz isso, aquela professora 

faz aquilo”.  Se você volta para a sala, você estará muito mais... 

ENTREVISTADOR: E mesmo para orientar outros professores. 

Cláudia: Até para orientar outros professores. “Olha, fulana fez isso de legal na sala dela. Tenta 

fazer...” Como aconteceu esses tempos atrás, uma sala difícil que a gente tinha e a gente vai pegando 

daqui, dali e vai olhando “aquilo é legal, aquilo não deu muito certo...” E vai aumentando a sua 

capacidade, é um aprendizado constante. É como eu falo “é difícil, mas é gostoso”. Às vezes eu penso 

em voltar para sala: “nossa, minha sala, sinto saudades, sinto falta... Mas eu vou deixar de aprender 

tanta coisa... Se eu voltar para a sala, vou deixar de aprender tanta coisa”. Porque, querendo ou não, a 

sala limita a gente. Não sei se você tem esse sentimento, mas eu acho que a sala limita a gente. A 
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gente acaba ficando ali, com um “cabresco na cara”, a gente fica ali na rotina do dia e você para de 

olhar para o lado. Eu acho que depois que eu vim para a coordenação expandiu bastante.  

ENTREVISTADOR: Você está fazendo esta comparação entre a sala de aula e a coordenação. 

Levando em conta que o seu tempo de coordenação é menor que o seu tempo de docência, mas 

levando em consideração esse tempo, em qual deles que você se sentiu mais a vontade? 

Cláudia: Mais a vontade? Olha, em sala de aula eu me sentia bem a vontade, mas na coordenação é 

uma vontade diferente... Quando eu estava em sala de aula eu me sentia bem porque eu estava com os 

meus alunos, no meu lugar, no meu quadrado. Ali era o meu quadrado, os meus alunos, eu colocava 

em prática aquilo que eu achava interessante. E esses mesmos alunos também tinham outra professora 

e a gente podia trocar, compartilhar. Por vezes, eu até não concordava, mas a gente aprende a ouvir o 

outro. Quando não dava certo eu mudava... Agora na coordenação a liberdade é boa e às vezes até 

maior também, porque você está com todos, você está num ambiente maior, você se relaciona e 

aprende com uma quantidade maior de pessoas e não só num tema, são em vários. Tanto na prática, 

como no pessoal, como no administrativo... Eu me sinto a vontade na coordenação por que... Não sei 

se é pela facilidade que eu tenho de fazer amizade, que eu chego muito aberta, não chego com aquela... 

devagarzinho, não crio uma barreira... Eu primeiro levo o soco pra depois colocar proteção. Talvez por 

isso eu me sinta bem. Eu me sinto muito a vontade neste cargo. É solitário... É contraditório até... 

chega a ser contraditório, não é? Não sei se você sente isso. Tem momentos que você se sente muito 

só e tem momentos que você se sente muito acolhida. É interessante essa visão, é difícil explicar... 

ENTREVISTADOR: Dá uma tese, rs 

Cláudia: Dá uma tese! Acho que tem muita coisa que você tem que aprender mesmo sozinha. E você 

tem que resolver sozinha e as visões não modificam. Você que tem que tentar mediar, tentar convencer 

para modificar. Então é uma função de convencimento, talvez seja por isso que te deixa o sentimento 

de solidão. Você sempre convencendo, convencendo, convencendo... Tem que ter muito argumento. 

Vou virar advogada! rs 

ENTREVISTADOR: E assim, falando sobre os aspectos físicos da escola, a gente falou bastante 

sobre as interações... Agora eu queria que a gente fizesse... não uma comparação, mas um momento 

que a gente analisasse os espaços físicos mesmo em que as pessoas interagem, mas dentro de um 

espaço concreto e que depois a gente falasse um pouquinho sobre essa questão emocional que você já 

tem trazido algumas coisas, mas que a gente conversasse dentro de cada espaço. Por exemplo, 

primeiro vamos descrever o que a gente tem de espaço físico na escola e como você vê esse espaço 

físico. Ele proporciona aprendizagens, ele facilita... poderia melhorar... ou já está do jeito que você 

imaginava que deveria ser mesmo? Mas o espaço físico primeiro. 

Cláudia: Ah, eu acho que tem que melhorar bastante. O Higor já fez bastante coisa que auxiliou 

muito. A divisão das salas que não tinha professor, modificou a entrada para eles, só que eu acho que a 

escola é pequena, a estrutura da escola é pequena e essa escola não foi construída para a educação 

infantil. Eu não acho que tenha sido, até mesmo pela escadaria... Ela parece mesmo uma casa, né? E 

são três salas. São quatro, só que uma é de informática e as três. E eu acho que as salas são pequenas e 

o rodízio tem um lado bom, mas também tem o lado ruim, porque as crianças acabam perdendo a 

identidade, o lugar. Que a gente precisa... lá a questão do armário, é o meu lugar. E eles não têm. A 

sala é pequena e tem os ganchinhos para colocar as mochilas. Se a primeira sala chegou e colocou, a 

outra vai ficar... não tem lugar. Aí põe no chão. Então dá aquela sensação “tá jogado” e precisa, e eu 

acho que deveria melhorar, deveria ter mais espaços. 

ENTREVISTADOR: Como funciona o rodízio aqui? 

Cláudia: O rodízio são cinco salas, cinco turmas. Três salas físicas e cinco turmas. Quando uma 

professora está em sala, a outra tem que estar fora e tem a linha do tempo. Elas ficam nos espaços de 

fora, mas quando está um tempo como hoje, elas não podem sair e elas ficam dentro da escola e tem 

sala que fica com setenta crianças. 

ENTREVISTADOR: Junta duas turmas numa sala? 
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Cláudia: E aí quando acontece isso, se perde muita coisa. Porque a professora planejou uma coisa e 

não sabe que dia que vai chover, né?  Por exemplo, esta semana está chuvosa então elas estão 

preparando coisas pra fazer no grupão, mas se amanhã fizer sol já separa, já dá pra fazer outra coisa. 

Quando está no grupo muito grande fica difícil trabalhar. Porque as salas são pequenas. Quando estão 

só eles já fica difícil, eu acho que para a educação infantil... É difícil para a criança ficar sentada no 

lugar... A sorte é que eles têm esse rodízio que eles saem. Mas pra ficar com setenta crianças e não vai 

poder ir para fora, eles vão ter que ficar as cinco horas ali dentro da sala. O máximo é vir aqui no pátio 

para almoçar, mas depois sobem pra sala também. Então eles ficam muito apertados. Quando está uma 

sala só, já fica apertado. Porque as mesas são grandes e é difícil a locomoção... Nós mesmos quando 

estamos em sala, professora se bate muito, eles se batem. Então acho que o espaço físico da escola não 

auxilia tanto para ampliar a aprendizagem. É bom porque tem os espaços fora. Os espaços de fora são 

bons, mas dentro... 

ENTREVISTADOR: Dentro tem as salas de aula, o laboratório... 

Cláudia: Tem a informática, mas como a gente está sem POIE, as professoras vão... elas iam, mas 

como vai quebrando, vai dando pane lá nos computadores e até abrir chamado... E se tivesse um POIE 

seria mais fácil. E as professoras que já não têm aquela habilidade, não querem... Porque é um 

ambiente que você tem que dar conta dos computadores para que eles não se percam, não estraguem e 

ainda você tem que mediar. E elas acham muito difícil e acabam não fazendo. Então ficou uma sala 

parada, elas frequentam porque precisam do espaço, mas não para aquilo que é a sala, que é a 

informática. Então se utiliza mais para assistir um filme, ou fazer uma atividade com peças, tem 

professores que utilizam como sala mesmo já que está sem vai para lá, mas não é uma sala de aula, né? 

Elas vão sendo criativas. Não tem cadeira, mesa... então eles ficam mais no chão, as atividades são 

mais voltadas para o chão ou movimento. Então acho que nossa escola fica com essa deficiência. O 

problema é que a gente não consegue aumentar. A gente já tentou, mas tem toda aquela problemática 

que o prédio é antigo... 

ENTREVISTADOR: Tinha um espaço aqui embaixo também ou não tem mais? Era a sala de leitura? 

Cláudia: É a sala de leitura. Na linha do tempo tem uma sala que não vai para a sala. Sala com 

cadeira. Então elas ficam aqui. Entre elas se ajeitam: “vem hoje para cá”. O bom é que o grupo é bom, 

solidário. Então todo mundo acaba indo um pouco pra sala. Se não esta turma que fica sem sala ficaria 

direto aqui na sala de leitura. 

ENTREVISTADOR: Você falou que elas se organizam. Você nem precisa interferir em nada, elas 

mesmas se ajeitam? Só te avisam? 

Cláudia: Só me avisam. Porque a linha do tempo tem lá. Elas sabem onde tem que estar, só que ela é 

flexível. Então elas percebem. “Você está fazendo trabalho? Então hoje eu fico fora e você vai lá”. 

Elas mesmas dão um jeitinho, “ah, se junta aqui, vem aqui comigo, vamos fazer o trabalho juntas, já 

que a gente está fazendo o mesmo tema, a gente faz um mutirão” e dão conta. O grupo se ajuda demais 

e o físico elas, com a criatividade, se dá jeito. Mas se fosse uma escola feita para as crianças seria 

outra coisa, outra realidade. 

ENTREVISTADOR: Vocês tiveram aqui o Projeto Alimentação que também desencadeou um 

espaço... 

Cláudia: Foi... Esse Projeto Alimentação já vem de um tempinho. 

ENTREVISTADOR: Da minha época. 

Cláudia: Da sua época, é verdade. Quando eu entrei aqui... quando você estava já tinha... O diretor já 

tinha feito essa parede?  

ENTREVISTADOR: Não.  

Cláudia: Ah, então você lembra Silvia, como era a alimentação deles. Nossa... era uma bagunça, 

porque era aberto. Então era aquele barulho tremendo, aqui é uma escola de movimento, você chega... 

Nossa, é gente em todo lugar! Você desce e sobe, sobe e desce porque tem que trocar de ambiente para 
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o outro entrar. E aqui ficava... dava dó de quem estava comendo. Eles não comiam, eles só ficavam 

olhando o que estava acontecendo. E aí teve essa necessidade e o diretor colocou a cara dele e fez. 

Ainda bem que temos o Higor... Porque ele foi, disse que ia fazer e até que acabou ficando um projeto 

notável, que foi para todo mundo. Todo mundo conhece hoje o restaurante que já fez direitinho, ficou 

um espaço muito gostoso. Até os pais no ano passado  usufruíram bastante dele e elas vieram, 

almoçaram com eles, jantaram com eles, também fizeram pratos com eles neste espaço. Então é um 

espaço que foi bem utilizado. Este ano não está sendo devido à crise hídrica, porque tirou o self service 

e o projeto ficou meio parado, está mais em sala de aula, mas foi um espaço que teve que acontecer. 

ENTREVISTADOR: E o que ele é? Uma releitura de um restaurante?  

Cláudia: De um restaurante. A ideia chave foi essa. Como eles frequentavam um ambiente muito 

aberto, muito barulhento e inapropriado para alimentação, quando foi fechar já teve essa ideia, em que 

eles vão perceber que estão num espaço legal para comer e não um refeitório de escola, que vai 

enchendo o prato e vai colocando de qualquer jeito. Porque eles vão se sentir até no shopping. O Higor 

fala isso: “eles tem que se sentir num shopping, num restaurante”. E ele fez essa releitura, tanto que a 

decoração, os pratos, ele modificou o mobiliário, colocou as mesinhas todas apropriadas para eles, 

comprou até um bonequinho que coloca o cardápio do dia. Então ficou um espaço bem parecido. E a 

gente se pega ainda falando refeitório, mas eles falam que é restaurante. E o nome... e eles deram um 

nome, teve todo um projeto para que tivesse a mão deles ali. Que eles se sentissem protagonistas 

daquilo. Eles se apropriaram realmente daquilo. 

ENTREVISTADOR: E ressignificaram o espaço. 

Cláudia: Foi muito importante, foi muito gostoso esse projeto. Semana retrasada eles começaram a 

comer com garfo, já foi mais um passo. E eles vão... Então às vezes os pais tem muito medo, “nossa 

eles são muito pequenos, comer em prato de vidro?” e quando os pais veem, os pais percebem, 

“nossa... aqui ele faz tudo bonitinho”. Em casa então vou mudar... 

ENTREVISTADOR: Então teve esse projeto que foi um projeto divulgado para a rede inteira, você 

via as fotos, os supervisores aqui... Todo mundo veio visitar. Qual foi a importância de ressignificar 

esse espaço para a escola e para a comunidade? 

Cláudia: Eu acho que esse espaço fez com que a comunidade confiasse mais no nosso trabalho. Até 

mesmo porque nós recebemos crianças que vem da creche e as mães são muito protetoras, e aqui eles 

têm que... a gente solta aqui, aqui a gente abre a portinha da gaiola. Então elas ficam com o pé atrás...  

“Não, imagina!” E esse espaço fez com que as mães entrassem, porque todo ano a gente faz a 

apresentação do espaço porque elas estão chegando e não conhecem, elas percebem que a criança está 

crescendo, que elas têm que ajudar neste crescimento, que já está na hora também delas soltarem um 

pouco. Elas conseguem ver na prática que o filho dela não é mais aquele bebezinho que ela imaginava. 

Então ela tem outro olhar com o filho, ela tem outro olhar com as professoras, com os outros 

funcionários da escola, do cuidado, do trato, da própria alimentação. A gente modifica até a 

alimentação dentro da casa da criança, que elas chegam falando “ai, agora eu tenho que fazer salada, ai 

agora fulano me pede arroz do Popeye, eu tenho que fazer...”. Então você vê que a educação sai daqui, 

ultrapassa os muros. 

ENTREVISTADOR: E para os funcionários? O pessoal da escola? 

Cláudia: Ah, no começo tem aquela resistência, né? Mas quando tirou... já tem um tempo que tirou. A 

gente percebe... Elas reclamam, “nossa eles estão jogando muita comida fora”. Antes, querendo ou 

não, é fácil ele ir lá, pegar o prato e... mas só que elas falam que assim, dessa forma, eles não dão 

muita importância para a comida. Porque quando eles pegam o prato e olha, e vê que tem alguma coisa 

que eles não querem e não vai tirar, eles já não encaram mais aquele prato para comer. Então eles só 

enrolam. Elas sentem mais dificuldade porque elas têm que fazer com que eles voltem para comer: 

“Não, volta e come mais uma colher! Não, volta...” Então elas acham mais difícil. E quando tinha o 

self service não tinha esse problema, porque eles iam pegar aquilo que iam comer. Eles até repetiam e 

hoje não. E então elas falam e eu digo “Viu?!” Viu como muda? Muda o olhar. Elas acham bonito, 

“nossa, fulano não comia agora está comendo!” Então você vê que atinge todo mundo. Foi um projeto 
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que ensinou bastante, tirou muitos medos, muita restrição que o povo tem, “não, eles não sabem 

comer, tem que ser no plástico senão eles se machucam”. Como agora, que entrou o garfo, “ai e se eles 

pegarem o garfo e machucar o outro?” Ué, no prato não foi a mesma coisa? Não teve o mesmo medo e 

eles deram um banho na gente? Deram um banho na gente, porque as crianças de hoje... 

ENTREVISTADOR: E lidar com as resistências também, né, Claudia? 

Cláudia: É verdade, que é a nossa grande missão. É fazer com que a pessoa se afrouxem um pouco e 

aceitem aquilo. Como essa avaliação dos Indicadores. Eu achei o máximo porque quebrou um pouco 

isso. Querendo ou não, a escola é a grande culpada de a comunidade não estar dentro, porque a gente 

tem uma visão preconceituosa, porque ninguém gosta de ser avaliado, de ser criticado, porque é difícil 

a pessoa entender que aquela crítica pode se transformar numa coisa boa para você. De não enxergar 

apenas como uma coisa ruim, mas como um aprendizado. Até mesmo porque você só aprende se você 

errar. É difícil você fazer alguma coisa e logo dar certo, de primeira. Você tem que errar para 

aprender. E até mesmo, se você ficar fazendo todo dia aquilo, cansa, enjoa, fica chato. Porque 

querendo ou não, o ser humano é assim. A gente gosta... A nossa autoestima tem que ser... tem que ter 

um elogio e se você já leva uma crítica, você já ... E o pai, dentro da escola, você vai ter muito isso. 

Você vai ter, você vai mostrar os seus erros, porque ninguém é perfeito, mas ninguém faz alguma 

coisa a ponto de ser tão errado assim. E ajuda tanto a você, porque tem coisa que você enxerga só 

quando o outro mostra e como o pai também que vai olhar e vai falar “não, a professora está certa”. Às 

vezes a gente põe aquela muralha... 

ENTREVISTADOR: Quer pensar pela família...  

Cláudia: Isso. E acaba perdendo tanta coisa. Que a gente podia se fortalecer com eles, que a gente 

podia ganhar tanta coisa. A gente vê tantos exemplos de escolas que estão dando certo porque a 

comunidade vem para dentro, porque não é o olhar da escola, porque eles começam a pertencer e eles 

começam a ver que aquilo é necessário, que aquilo eles podem modificar, que eles têm que fazer o 

papel deles em casa porque não é só a escola, que a escola tem que modificar aquilo porque não está 

bom. E eles vão mostrando e vão aceitando, porque é um aprendizado. E a escola fica tão mais natural, 

coisas mínimas que chegam a ficar tão monstruosas se resolvem tão fácil quando o pai está ali, quando 

o pai está confiando... Então elas perceberam isso e eu achei muito bom, porque elas começaram a 

ficar... Antes, quando eu falava dessa questão, “vamos trazer o pai! - Ai, não! Pai, não!” Agora, como 

você quer que o pai te ajude se você só chama o pai para falar mal do filho? Não é verdade? Para pedir 

alguma coisa que ele está fazendo errado. Que a gente acha que ele está fazendo errado. Que na nossa 

visão, o pai está errando. Ai você só chama ele pra isso. Agora você não chama ele para te dar ideias, 

para fazer projetos, para resolver problemas. Então eu achei que foi muito bom essa avaliação dos 

indicadores. Eu não sei o que vai dar, mas pelo menos aqui teve um lado positivo. As professoras 

começaram a dizer “nossa, eu nunca imaginei, como foi gostoso”. 

ENTREVISTADOR: Todo mundo achava que era aquele monstro, né? Eu acho que na maioria das 

escolas teve esse medo e a mudança de olhar depois: “Nossa, até que foi legal! 

Cláudia: E elas trouxeram essa questão do espaço também. É verdade, a escola é bonitinha, tem muita 

coisa para arrumar, só que tem coisas que não vai modificar se a gente não conseguir a construção, 

porque o prédio é antigo. E a gente tem que viver com esses espaços e a quantidade de crianças... Elas 

falam... Então elas já entendem, certas coisas acontecem às vezes que professor não dá conta, que não 

é creche, que é EMEI, que a criança está tendo autonomia, que o professor está soltando mais para que 

ele aprenda. Então tudo isso ajudou. E o espaço, infelizmente, poderia ajudar mais. 

ENTREVISTADOR: E os espaços externos? Fala um pouquinho deles. 

Cláudia: Os externos sempre tem que estar em reforma porque quebram muito os brinquedos, mas eu 

acho que balanceia bastante. A falta que a gente tem de espaço dentro, o de fora ajuda bastante.  

ENTREVISTADOR: O que vocês têm aqui? 

Cláudia: Aqui a gente tinha o ateliê, agora não tem mais porque a gente achou que a prioridade maior 

era o banheiro. Porque o nosso problema aqui também na escola é a de funcionários. Nós temos 
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muitos funcionários readaptados. Então o que acontece, quando está lá fora, as crianças tinham que vir 

muito ao banheiro aqui dentro e nisso eles aprontavam demais porque ficavam sozinhos no banheiro. 

E elas reclamavam muito. Acho que no seu tempo já se reclamava muito disso. Então a gente falou 

assim “sabe de uma coisa? Vamos fazer um banheiro aqui fora” Construímos o banheiro, está 

terminando... 

ENTREVISTADOR: No lugar do ateliê?  

Cláudia: No lugar do ateliê. A gente está tentando... Não sei se pode, né? Nosso grande problema é 

esse... A gente queria aumentar a sala de leitura. Mas teria que quebrar, então acho que não vai poder. 

Mas nosso sonho era esse. Aí ficava uma sala maior, mas se não der certo o Higor vai utilizar para 

outra coisa, acho que vai ser um almoxarifado. Nós fizemos o tanque de areia, fechou tudo... que é o 

espaço que  eles adoram, acho que é o espaço que eles mais gostam de ficar. É a areia, né? Eles 

gostam. Em 2013 foi o Conselho Participativo, então nós fizemos a comissão, fomos lá falar com o 

diretor regional e ele mandou verba e a gente comprou os brinquedões. Comprou um brinquedão que é 

uma casa, que tem a balança embaixo, a balança e a gangorra. E uma de madeira que então, aumentou 

o espaço de brincar. Ficou legal. O Higor modificou de novo, ele tirou a cerca, a gente achou que era 

melhor. A gente vai usando o espaço e vai... antes era bom. Engraçado... no período em que foi feito 

foi bom, mas depois a gente percebeu que não e tirou. Ficou mais aberto, mas engraçado que mesmo 

aberto, cada brinquedo virou um espaço. Então quando os professores vão para este espaço, cada 

professor fica num espaço, mesmo o espaço sendo aberto, eles não se misturam. Porque antes o 

problema era que ficava todo mundo lá e dava muito acidente porque era muita criança no mesmo 

lugar. Só que agora elas delimitaram o espaço, o próprio brinquedo  acabou delimitando. Então a 

professora tal estará neste brinquedo, no tanque de areia, na quadra e tem o daqui que é o parque de 

madeira aqui da frente que também é bem utilizado. E sempre está em reforma porque quebra porque é 

madeira, fica no tempo. O ano passado a gente fez com as crianças uma plenária, uma assembleia no 

início do ano. Nós fizemos com os pais e com eles, porque a gente precisava reformular o PPP, então 

pensamos vamos fazer a plenária para chamar a comunidade. Fizemos com as crianças e eles queriam 

bicicleta e skate. Eles queriam brincar de bicicleta e skate. Aí o Higor disse “vamos comprar as 

bicicletas” e eu pensei “meu Deus, vai comprar bicicletas para essas crianças?”. Aí ele já mandou 

pintar o caminho, compramos materiais de trânsito, montamos o projeto Trânsito e as professoras 

trabalham. Por enquanto, como chegaram as bicicletas há algum tempo, elas estão acostumando... para 

que eles aprendam a dividir, a esperar pra depois entrar com o Projeto Trânsito. 

ENTREVISTADOR: Tem quantas? Umas cinco bicicletas? 

Cláudia: São dez.  

ENTREVISTADOR: Ah, dá pra trabalhar bem. 

Cláudia: Tem os triciclos... São cinco de cada. E eles já estão entrando no ritmo. Já sabem que tem 

que esperar, tem o horário do outro. Então quando elas começarem realmente com o projeto eles já 

vão entrar de cabeça, vai dar certinho. Porque eles têm que se acostumar primeiro com o objeto. Senão 

dá aquela briga. E foi mais um espaço ganho, querendo ou não, foi mais um espaço para brincar. E a 

gente tem outras ideias de... Já que não pode fazer aqui, faz lá fora. Fez o banheiro lá fora e o 

Conselho desse ano achou que seria legal se aumentasse a cobertura, na parte da bicicleta, o caminho 

do trânsito. Seria mais um espaço para que fique lá fora. Porque o bom da educação infantil é que os 

espaços de fora são bem mais aproveitados que os de dentro. Porque é muito movimento, você tem 

que oferecer isso para a criança, muito brincar. O difícil é fazer esse convencimento com as 

professoras de deixar o papel. Que tem muito isso ainda incrustado na educação infantil. Essa ideia de 

preparar para o primeiro. 

ENTREVISTADOR: Para a alfabetização... 

Cláudia: E a comunidade exige muito isso. Eles querem ver matéria, papel. Mas eu acho que com 

essas conversas, que está no começo ainda, mas eu acho que a gente consegue chegar num patamar... 

ENTREVISTADOR: Porque é uma formação , é um processo... 
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Cláudia: É um trabalho de formiguinha. 

ENTREVISTADOR: E a gente falou dos espaços físicos... Ah, você não falou da sua sala. Descreva 

para nós.  

Cláudia: Ah, a minha sala você está vendo. Eu tento arrumar a minha sala só que nunca consigo 

porque tudo vem para cá.  Não sei se pela minha abertura, de deixar tudo vir e acaba vindo tudo  para 

cá. Então os professores vem, fazem os painéis e deixam aqui. O brinquedo que não deu muito certo lá 

na sala elas mandam para cá, mas mesmo nessa bagunça toda eu ainda me acho, eu me encontro. 

Tinha uma menina da terceirizada que ela mudava tudo de lugar, ela gostava  e eu deixava, ela 

arrumava tudo. Aí chegava no outro dia, “Simone, onde está tal coisa?” Porque dentro da minha 

bagunça eu me acho e as professoras também, colocam as bagunças dela aqui. Então é um espaço 

coletivo, é uma sala que... 

ENTREVISTADOR: E não só dos professores, né? Você Tá falando da menina da limpeza e eu acho 

que o seu ato de perguntar para ela onde está dá uma certa importância para o trabalho. “Olha, a 

coordenadora... Eu que estou organizando as coisas da coordenadora!” 

Cláudia: Isso mesmo! E ela falava “Claudia, eu vou arrumar a sua sala hoje, eu posso arrumar?” e eu 

dizia “pode Simone, vê lá aquela bagunça, arruma pra mim”. E ela vinha, arrumava tudo e dizia “o que 

você não achar, você pergunta”. E ela foi embora e eu sinto a maior falta dela. E é uma coisa muito 

gostosa, porque... tem professoras que ainda não pegaram... não... acham que aqui é o meu lugar e que 

elas não tem que se meter  aqui. E eu fico assim “será que ela está se sentindo separada?” Eu tenho 

essa preocupação. E como as outras tem essa liberdade, porque ela ainda está com essa resistência? 

Será que é de mim que está partindo? Porque eu não ligo, fica uma bagunça mesmo, é um lugar 

pequeno que todo mundo  tem acesso, todo mundo deixa suas coisas aqui. Porque aqui tem coisa de 

todo mundo, tem portifolio de professor, se você for procurar tem até atividade que elas ainda estão 

montando. Então é um lugar de todo mundo mas  assim mesmo eu consigo ter a minha hora. Tem que 

organizar melhor, né?  

ENTREVISTADOR: E você falou um pouquinho sobre a sua preocupação com esse professor que 

em algum momento não interage, não participa. Como você vê o clima emocional da escola? Como 

que você se relaciona... por exemplo, com o professor que às vezes não está interagindo ou entre eles 

mesmo, o grupo. Se você percebe um grupo sobrepondo-se ao outro que, em alguns momentos pode 

acontecer ou não. Mas como você vê o clima emocional da escola? 

Cláudia: Acho que no geral é muito bom. Até foi a fala de uma professora de uma outra escola. Ela 

teve um problema familiar e como elas montaram um grupo no whatssap, acontece alguma coisas elas 

perguntam, elas quando chegam uma tá preocupada com a outra. Então o clima emocional é bom... 

Então tem as partes que tem conflito, porque até mesmo como nós temos muitos funcionários 

readaptados, querendo ou não, falta um auxílio. Já diz o nome, é de apoio, é pessoal do apoio, tem que 

apoiar. E a gente sente essa falta do pessoal do apoio e aparecem as encrencas. Aí dá aquelas 

encrencar, aí dá aqueles conflitos bravos. Que você chega lá e fala “não, calma”. Só nesta parte. 

Engraçado que quando acaba esse conflito da hora, acontece alguma coisa com a criança que se 

machucou , aí começa-se a procurar os culpados. “Ah, eu estava ali e fulano não estava la´!”Mas 

depois que acabou aquilo ali, volta a conversa normal. Então eu acho que de tudo, é um ambiente 

saudável, emocionalmente ele é. Tem, não vou dizer que não. Tem os conflitos, tem pessoas que se 

machucam demais, traz muito, não consegue resolver. 

ENTREVISTADOR: Mas eles te procuram pra resolver esses conflitos? 

Cláudia: Procuram. Conversam. Eu converso, vejo, falo “ah, tenta ver esse lado”. Há vezes que não 

dá certo e você diz “tenta olhar de outro jeito, não liga...” E eu vou  tentado tem vezes que dá certo, 

tem vezes que não... Mas existe sim.  

ENTREVISTADOR: E entre os grupos? Você vê alguma situação? O grupo de professores... o grupo 

da Direção... 
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Cláudia: Nestes conflitos você vê isso. Quando dá os conflitos aí se fala, entendeu? Mas fora isso, 

não. Fora isso, todo mundo é junto. São bem momentos mesmo. Quando não tem essas encrencas, 

todo mundo junto. Tanto que quando vai almoçar , você encontra todo mundo, tanto professor, como 

ATE, como limpeza está tudo lá... direção, eu também estou lá. Então você vê que em festas o grupo 

está junto, na sala dos professores há vezes que você vai lá e tem um monte de gente. É mais nas 

encrencas, quando dá o conflito ali por causa de algum problema, porque faltou... ou a pessoa não 

estava aqui, não estava lá... aí fala-se, entendeu? Aí dá a briga, mas fora isso, não. Então você vê que 

não é o grande problema que causa... a questão emocional... acho que é um ambiente até muito 

gostoso, tanto que elas mesmas falam “nossa, é tão diferente da outra escola que eu trabalho, o pessoal 

aqui é mais próximo”. Por isso também tem muita... as vezes dá briga, porque o pessoal quando 

convive muito vê mais o defeito do outro e cria-se aquele mal, mas resolve também ali logo e pronto. 

E tem problemas que não vão mudar, tem essa questão mesmo do apoio, elas são readaptadas e no 

laudo elas podem isso e não podem aquilo e fica na questão de que não pode. Só que o grupo daqui 

precisa e não quer entender, “não, mas se está aqui tem que fazer alguma coisa”, por isso que dá o 

grande problema. A gente sente mais isso de manhã do que a tarde e a tarde a gente tem menos 

funcionários do que de manhã. De tarde os funcionários que estão não são readaptados, então eles 

estão ali no apoio e você não vê essas coisas. Então é mais por isso mesmo, é pela falta... é a questão 

do serviço mesmo. 

ENTREVISTADOR: Não é pessoal... 

Cláudia: Não é pessoal, é questão de serviço mesmo. Então briga ali, fala o que quer falar... 

ENTREVISTADOR: Mesmo porque a escola não é fácil. Então, às vezes, a pessoa está naquele dia 

estressada... 

Cláudia: Isso, mas é mais ali naquele momento, depois parou.Viu que não tem jeito mesmo. Então 

acho que é só na hora para extravasar.  

ENTREVISTADOR: E pensando um pouquinho sobre o seu clima emocional aqui na escola. A sua 

questão afetiva em relação ao ambiente. Você já colocou que gosta muito, mas se fosse para você 

justificar a sua permanência. A gente estivesse na época de remoção ou referendo, porque que você 

ficaria? O que esse ambiente pode lhe proporcionar e o que seria interessante para você ficar? O que te 

prende aqui? 

Cláudia: Eu acho que é essa questão mesmo do grupo ser um grupo unido, sincero. Por isso que tem 

essas encrencas, porque eles falam o que pensam e até mesmo conseguem nesta sinceridade depois 

voltar os ânimos e seguir e ver que estava errada mesmo, de assumir aquilo que é e esse clima família, 

que você pode brincar, falar o que pensa, que não vem aquela questão pesada de que você falou uma 

coisa até inapropriada, vamos supor, ali na hora... E você encara um “é... eu posso te processar!”, 

entendeu? Você sabe que aqui, não. Porque tem horas que você sabe que você acaba extrapolando, 

depende do temperamento da pessoa, mas tem horas que .... como você falou, chega já uma situação 

que, querendo ou não, por mais que a gente tenta dissociar o fora com dentro, é muito difícil e você 

mexe com gente e então tem horas que você extrapola mesmo e até na hora fica com raiva, a pessoa 

que escutou... fica com raiva e tudo mas se coloca depois, fala “ah, ela estava nervosa... Também eu 

fui falar aquilo, sabendo que a pessoa...” Então isso eu gosto daqui, isso me faz ficar.,, 

ENTREVISTADOR: Exatamente o clima emocional! Que por mais que existem conflitos, que é 

normal... 

Cláudia: Só que são pessoas que aceitam o seu lado errado, assumem que “não, é verdade. Eu estava 

errada, eu falei demais. Eu tenho que mudar”. É a empatia, né? De se colocar no lugar do outro, 

mesmo que não seja na hora. Depois se coloca no lugar. Isso é bom, eu gosto. E a gente tem essa 

liberdade de brincar, tanto que talvez outra coordenadora que tivesse que ser mais rígida, se impor, eu  

não sinto tanto essa dificuldade pois as vezes quando eu tenho este tipo de problema eu chego na 

pessoa e falo “olha...” é como se eu estivesse conversando... eu não preciso me valer do cargo . 

ENTREVISTADOR: Hierarquizar... 
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Cláudia: Isso, hierarquizar. Não preciso. Eu chego e falo. E elas “pára, volta”. Que nem a Marcela... 

A Marcela fala muito “volta pro corpo!” (risos). E pensam... Então eu percebo isso. A gente aqui no 

PEA ou no coletivo, a gente estuda e sempre quando você está estudando a gente leva para o lado da 

prática e se está alguma coisa errada eu falo normalmente e elas na hora, no gesto eu percebo que elas 

pararam para pensar e no outro dia eu já vejo modificação , sem eu precisar de me... Então eu acho 

bom e por isso eu não sairia daqui. Porque eu fico pensando... O Higor fala “presta um concurso para 

coordenadora” e eu penso “ah, eu vou prestar e vou ter que sair daqui”. Então, eu teria que sair daqui. 

Aí eu pego uma escola terrível, que eu não consigo fazer o que eu faço aqui. E aí? Porque aqui eu já 

conheço todo mundo. Tudo bem que eu preciso aprender e é só saindo do seu... da zona de conforto 

para você aprender, mas eu.... 

ENTREVISTADOR: São realidades e realidades. 

Cláudia: São realidades e realidades, mas é bom para que eu aprenda, né? Mas o que me faz ficar aqui 

é isso. 

ENTREVISTADOR: Você falou desta questão de fora e dentro. Do que a gente traz de fora para 

dentro da escola. E é aquilo, né? Independente, você está lá com seu saco de problemas o tempo todo. 

O seu saco de problemas e o seu saco de soluções, ele anda com você. E as suas experiências e tal... 

Você entende que essas suas experiências de fora, de alguma forma, te influenciam aqui dentro? Por 

exemplo, alguma coisa, algum acontecimento que você vive fora do contexto da escola e que você 

consegue trazer... Me traz um exemplo. 

Cláudia: Pra me auxiliar ou até mesmo quando me prejudica? 

ENTREVISTADOR: Sim, algo que te influencia. 

Cláudia: Às vezes, muito problema fora, né? De casa. Que eu chego nervosa, fico muito quieta ou 

falo demais. Acaba que as professoras percebem, conversam comigo e me faz mudar o olhar. Então as 

vezes até elas me ajudam a soluciona o que está lá fora e as vezes o problema que eu estou passando lá 

fora de... até relação mesmo um com o outro. O que se passa lá que não foi bom eu não trago para cá. 

Então isso ajuda, ajuda bastante. Até uma professora mesmo que falou... sempre é o outro que faz a 

gente enxergar. Acho que você estava até aqui um período que eu fiquei de licença, eu fiquei muito 

mal. Porque eu trabalhava em duas escolas eu estava tendo muito problema na outra escola e eu já 

vinha de muitos problemas, entendeu? E acumulando, acumulando... e essa pessoa da outra escola, a 

diretora ela foi o estopim para desencadear a minha depressão profunda. Caí na depressão e tudo, 

fiquei afastada cinquenta dias. Aí quando eu voltei, com todos os problemas que eu tinha, com médico 

que eu passava, que conversava muito comigo, ele me ajudou aqui também. Porque eu tinha um 

problema antes que as pessoas falavam para mim o que queriam e eu escutava e às vezes o que eu 

escutava não me fazia bem só que eu não falava, eu não falava o meu lado. Eu era muito de me colocar 

no lugar do outro, mas eu não me colocava. Eu só trazia o problema do outro para mim, só que eu 

também não me impunha. E isso me fazia mal. E o que aconteceu... o médico, o doutor que me tratou 

ele falou “Claudia, você não precisa ser mal educada, mas você tem que se colocar, você fala na hora, 

você não gostou você responde, com a sua educação mas você responde porque é isso que está te 

fazendo mal e isso que está fazendo você ficar no estado que você está. Então você começa a falar, 

senão você vai passar o resto da sua vida tomando esse remédio do jeito que você está”. Deus me 

livre, né!? E aí quando eu voltei, eu voltei diferente e foi o que fez com que o Higor olhasse para mim 

e me oferecesse o cargo, porque senão eu também não teria essa oportunidade. Então foi uma coisa 

que aconteceu lá fora e que eu trouxe para dentro e que fez bem para mim.  

ENTREVISTADOR: De um problema, você reverteu e tá aí... 

Cláudia: Estou aqui! Nunca mais tive depressão, olha que beleza! Estou aqui no cargo e eu consigo 

me colocar. Agora eu me coloco, agora eu falo que não gostei. As vezes até com o Higor mesmo: 

“Higor, agora você me conhece!”. E ele escuta. “Agora eu tenho que falar, Higo!” 

ENTREVISTADOR: E ele dá liberdade... 
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Cláudia: O Higor, você conhece o Higor, né? E essa professora falou: “Nossa, Claudia, o cargo te fez 

bem. Fez você ficar mais forte”. E foi uma coisa que aconteceu e que eu trouxe né? E foi bom, me 

ajudou bastante. 

ENTREVISTADOR: Claudia, aqui no seu local de trabalho existem os momentos coletivos: reunião 

pedagógica, reunião de professores.... Que momentos são estes? Porque cada escola tem sua 

particularidade de como se organizam. Que momentos os grupos se organizam coletivamente e como 

isso acontece? Como é a sua atuação e a sua relação nestes momentos de reunião? 

Cláudia: No PEA é aquele estudo que você coloca o que você estudou, aprende com elas. Está ali. 

Agora no coletivo já é mais amplo, né? Então as vezes a gente pára para fazer atividade de projeto que 

está em andamento. Aqui é muita coisa em grupo. E se organizam. Eu sempre estou na parte de “oh, 

tem que fazer! Vamos fazer tal coisa.” Puxar o grupo. O que eu ainda estou com dificuldades é que 

como tem as professoras do JBD, elas sempre acabam ficando fora  do coletivo, por isso que eu 

também acho bom utilizar a sala dos professores porque eu cato  essas professora lá. Porque é um 

jeito... elas estão ali. É um lugar delas, então elas vão interagir.  A minha ação é mais assim nestes 

coletivos. E quando tem algum problema, alguma situação gritante numa sala a professora vem  e já 

começa a despejar aquilo e todo o grupo está ali e já conversa, já dá opiniões, “ai, vamos fazer tal 

coisa, vamos chamar essa mãe, vamos conversar, vamos fazer isso primeiro, quem sabe dá certo”. 

Então os coletivos eu estou sempre mais para unir o grupo para aquilo e estudar esses casos. O que 

também está faltando, que eu ainda tenho que aprender é a questão de trazer coisas novas, de 

práticas... Até eu vi na  sua postagem e pensei “vou perguntar para a Silvia como é esse PEA dela”, 

porque acaba ficando muito no estudo e elas pedem que tem que ter alguma coisa diferente e eu ainda 

não estou neste patamar. Ainda tenho que aprender. E é mais assim o coletivo. As vezes até no PEA 

mesmo quando você está estudando e acaba tendo um outro problema, você acaba até desviando, mas 

eu vejo que o meu papel acaba sendo necessário e às vezes não. As vezes o grupo está tão assim que o 

nosso papel fica sendo desnecessário e é até bom que fique. 

ENTREVISTADOR: E você fica na retaguarda. 

Cláudia: Na retaguarda, porque você vê que o grupo está sabendo andar sozinho, não precisa de 

alguém ali para estar sempre... 

ENTREVISTADOR: E isso não lhe causa nenhum desconforto? 

Cláudia: Não, não me causa não. Acho que devia ser até mais. Porque, querendo ou não, eu sou uma 

pessoa assim... eu tenho que melhorar nisso... vamos supor, se eu estou num grupo que eu pessoa uma 

vez, duas, três e não faz, eu faço. Eu vou e faço. E isso é ruim. Então tem horas que você acaba 

fazendo e elas falam “mas porque você está fazendo?” E eu olho para a cara delas  assim, né, tipo... 

“Porque que eu to fazendo...” Aí umas já se tocam e já vem. Então quando não é necessário isso é 

muito bom, porque senão você acaba pegando tudo para você. 

ENTREVISTADOR: Então, talvez, sem você falar nada... Vai, você pediu, não aconteceu, mas sem 

você falar nada, simplesmente fazendo a ação, você afeta aquela pessoa e aí talvez mude de 

comportamento, não precisando você mandar “não, vai ter que fazer!” Talvez seja uma tática sua? 

Cláudia: Isso, eu acho que sim. Uma estratégia. Porque como eu não gosto de ter que impor alguma 

coisa para a pessoa... como eu falo para elas “vocês são todas adultas, vocês sabem das suas 

atribuições e eu não preciso ficar cobrando, eu acho que cada um sabe o seu dever... Vocês chegam 

para mim e falam Claudia, você tem que fazer isso, isso, isso?  Não. Então a mesma coisa para vocês! 

Não é chato isso? Ter que ficar... eu não preciso disso e vocês também não precisam também, vai ficar 

um ambiente chato, um ambiente constrangedor você ter que ficar cobrando... eu me sinto 

constrangida, eu acho que você também vai se sentir, então eu não gosto”. Até eu cheguei a falar no 

início “se vocês perceberem que eu estou fazendo algo é porque eu não quero mandar”. É uma 

estratégia. 

ENTREVISTADOR: Você traz isso de outro lugar ou você acha que aprendeu aqui? 
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Cláudia: Eu acho que eu já vim assim. Já era uma coisa que já veio. E eu percebo que aqui, no inicio, 

tem coisas que está se colocando agora que não tinha: os registros, o portfólio... E quando nós 

começamos a estudar a normativa, falava muito do registro, era bem gritante... Eu falei assim “meu 

deus, como é que eu vou fazer essas professoras... eu nova, porque querendo ou não, sou uma das mais 

novas aqui. Eu nova, chegando, e agora tendo que... elas nunca gostaram de fazer registro. Não que 

elas não fizessem, não planejassem mas elas não tinham o hábito de colocar tudo de forma estruturada. 

E para quem não faz é chato e assim “o que eu vou fazer? Elas vão me matar!” Mas foi indo e até hoje 

eu não atingi o grupo todo. Esse ano eu percebo que muitas já estão fazendo, o ano passado foram 

menos. Esse ano só falta as do meio, a turma do meio que é mais... 

ENTREVISTADOR: E é aquele horário mais complicadinho. 

Cláudia: E como elas não se sentem donas da sala... você já percebeu? Então elas acham que não... 

“quem tem que fazer é a fulana, eu só vou ajudar”. 

ENTREVISTADOR: As das pontas... 

Cláudia: É, sempre as das pontas. Então tem que arrumar uma estratégia para modificar isso. Eu 

também faço os meus registros então elas começam a perceber e está dando certo. Aos pouquinhos. 

ENTREVISTADOR: Você falou que no começo não era assim. Então fale um pouquinho do início 

na coordenação, dos primeiros meses. Você já deu algumas dicas de como foi, como você foi 

recebida... como era a sua rotina no começo e se modificou alguma coisa para agora. Em relação a 

horários... 

Cláudia: O horário modificou bastante porque eu tenho horário pra entrar mas para sair eu não tenho. 

E as vezes eu entro mais cedo e fico o dia todo. Em relação aos professores, modificou porque eu 

comecei a ter mais contato com a turma da manhã porque eu sempre fui da tarde. Em 2013 eu tinha 

contato um pouco com as meninas da manhã porque o meu PEA era de manhã e como eu fui 

presidente do Conselho eu comecei a me comunicar muito com todo mundo porque a gente fez a 

comissão, depois a gente foi atrás de brinde, de dinheiro para o brinquedo e tinha as reuniões que eram 

um “bafafá” porque tinha coisas que o conselho queria e eu trazia e a coordenadora da época era 

contra e ficava aquela briga, discussão. E as professoras tinha hora que vinham para o meu lado, tinha 

horas que iam para o lado dela... Então foi nessa época que eu comecei a ter mais contato com todo 

mundo. E quando eu passei a ser coordenadora, o grupo, desde o começo foi muito comigo. Então eu 

não tive muita dificuldade neste ponto, as meninas sempre foram muito parceiras... E o horário eu 

acabo ficando... 

ENTREVISTADOR: Isso você não mudou? Continua.... Ao invés de fazer oito horas, faz doze... 

Cláudia: A gente só vai embora porque a escola fecha, não é verdade? Senão acho que a gente ficaria. 

As professoras da tarde falam assim “Ai, Claudia, você fica mais de manhã do que a tarde! – Tá bom, 

tá bom.... então eu vou começar a ficar mais a tarde”. Elas começam a cobrar e pra eu ficar elas 

começam a te pedir “Ai, Claudia, me ajuda aqui com fulano”. E você vai lá ajudar e quando você vê já 

deu sete horas. Já passou a hora e você já ficou. As vezes tem alguma... como no ano passado, no 

projeto alimentação saudável eu sempre estava com elas fazendo as atividades, então, de manhã, eu 

vinha com as meninas da manhã e eu tinha que ficar para fazer com as da tarde, então, eu estava 

ficando o dia todo. Ás vezes eu tento. Como sexta-feira que eu disse que sairia às três horas. Entrei as 

sete, vou sair às três... Quando eu vi tinha o bolo... Tinha um aniversário e eu fiquei... Quando eu vi já 

eram quatro horas. Agora vou embora.  

ENTREVISTADOR: Às vezes o dia tem doze horas. Mas como que é um dia típico aqui na EMEI. 

Você chega... Como é a sua rotina aqui na escola? E em relação ao grupo também, como que é um dia 

normal? 

Cláudia: Eu costumo chegar em torno de oito e meia, nove horas. Eu entro, passo na diretoria para ver 

se tem alguma... Porque eu não tenho... Eu não abro o email que vem de DOT, é sempre o Carlos e ele 

passa o que tem. Como a Patrícia já está aqui desde as sete, ela já  dá os problemas que tem na escola e 

com a demanda destes problemas eu já começo a ir para as salas para ver. Ou as professoras mesmo... 
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Eu estou chegando e elas já chegam, né? “Claudia, uma mãe... olha o bilhete...” Eu venho para cá e já 

separo os materiais do coletivo. Esse ano está diferente, segunda é coletivo, terça e quarta é o PEA e 

quinta é coletivo de novo. Então no coletivo, como eu ainda não consegui de fazer esse esquema de 

trazer coisas mais práticas  para fazer com elas, a gente vai mais para o lado dos projetos, o 

jornalzinho que a gente monta, mas mais coisas assim de sala e esses problemas. Recebo mãe... No 

ano passado eu recebia mãe todo dia, ficava ali... 

ENTREVISTADOR: Você marca hora ou não? 

CP: Hoje eu marco hora, mas antes elas chegavam e eu atendia. Me atrapalhava muito. Esse ano eu 

coloquei toda quinta-feira porque é um horário coletivo que a gente estabelece para a escuta de pais. 

Só que como as mães ainda estão entrando nessa... Tem dias que elas aparecem do nada e eu atendo. 

Então a gente fica mais fazendo esses projetos e como é um grupo atrás do outro, meu dia, até quinta-

feira, é voltado mais para atendimento de pais, o PEA e essas questões dos projetos. Agora nós 

estamos no Projeto da Festa Junina então estamos nos mobilizando para decoração... Então o coletivo 

volta-se para a parte de montar a festa. Fica mais direcionada assim... ou algum problema de criança, 

eu sento com a professora, monto relatório. 

ENTREVISTADOR: E quando acaba o horário coletivo já está na hora de você ir embora?  

Cláudia: É, mas como chegaram também as professoras da tarde, eu começo a atender os problemas 

das professoras da tarde.  

ENTREVISTADOR: E no dia que não tem horário coletivo, que geralmente é na sexta...  

Cláudia: Na sexta. É o tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas. O que é da minha 

responsabilidade que eu tenho que fazer sozinha é de sexta-feira porque na semana... Você consegue?  

ENTREVISTADOR: Não muito, rs. 

Cláudia: E na sexta-feira que a gente pode sair no nosso horário, pelo menos. (risos). E às vezes a 

gente se perde fazendo ali o que tem que fazer e quando vê já foi também o seu horário. 

ENTREVISTADOR: Então, de segunda a quinta você tem esses horários coletivos com os 

professores. E com a Gestão? Você tem um momento semanal para conversar... Eu sei que é difícil, 

mas existe esse momento? 

Cláudia: Seria na sexta. A gente marcou toda a sexta, só que é muito difícil bater. Então o que 

acontece... quando eu chego eu já vou para lá e eu falo mais com a Patrícia. E o Higor, quando chega, 

ele vem aqui. Ou quando eu tenho um respiro aqui eu vou lá.  

ENTREVISTADOR: Mas vocês falam mais da rotina da escola? Dos problemas... dar algum recado. 

Não é um momento de formação de vocês? Vamos pegar um texto... 

Cláudia: Não, isso a gente ainda não conseguiu. Até para essa avaliação dos indicadores a gente  não 

conseguiu. Eu fiz com os professores, ele tentou fazer com os ATE’s, mas formação nossa, nossa... 

Até o Higor faz parte do PEA, mas nem sempre ele consegue ficar por causa da demanda de lá. Então 

são mais questões da escola mesmo, da rotina.  

ENTREVISTADOR: E ainda falando sobre a formação continuada, você colocou um pouquinho que 

você chega, separa os textos... Como que você organiza estes textos? Eles já são preestabelecidos? 

Que a gente tem uma bibliografia quando manda o PEA, mas, por exemplo, se há algum imprevisto, 

você achou um texto bacana que tem tudo haver, mas não está na bibliografia... Como é esse seu 

planejar o PEA?  

Cláudia: Eu faço esse planejamento do PEA, eu separo os textos conforme... quando eu vejo que a 

apostila está acabando, eu venho e separo a próxima do PEA. Agora quando eu vejo que tem alguma 

coisa interessante, até da problemática que surgiu nos outros dias, a gente tem o costume de fazer 

assim: a gente começa o estudo sobre aquele texto e eu deixo um tempo para outro... deixo um tempo 

livre, ou para algum texto, ou para alguma conversa que elas queiram. Porque tem professora que 

trabalha dois períodos... então o período que ela tem para falar comigo é no PEA ou no coletivo. Então 
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eu sempre deixo um tempo e neste texto eu trago este texto, leio, ou elas falam. Um vídeo que a gente 

assiste, um filme, um pedacinho. E eu sempre vejo o problema delas, o que elas falaram, as 

dificuldades que elas estão passando eu vou lá e procuro.  

ENTREVISTADOR: Qual é o tema deste ano no PEA?  

Cláudia: Este ano a gente preferiu dar continuidade ao do ano passado, que é Avaliação e Registro, 

mas estamos mais em cima do Portfolio. Porque como a gente ainda não sabe montar e cada uma faz 

de um jeito... e agora estamos estudando aquele livro que eles indicaram no nosso último encontro que 

foi o de Qualidade na Educação infantil, do Zabala. E eu vou conforme o grupo, de acordo com as 

necessidades delas. 

ENTREVISTADOR: E geralmente é um texto que você traz? Vocês fazem a leitura coletiva e depois 

tem a discussão? 

Cláudia: Isso. Ou uma prática que eu vi. Quando eu estou em casa eu costumo ver muitos artigos de 

Psicologia, aqueles blogs de educação que manda atividades. Eu gosto de ficar vendo e lendo. O que 

eu acho interessante, que está de acordo com que a professora falou eu trago. Mas eu ainda tenho que 

melhor muito porque eu queria uma coisa mais assim... dinâmica, mas prática. Que eu conseguisse 

fazer uma aula onde elas trouxessem uma prática de sala ou alguma coisa fora mesmo, um artesanato, 

alguma pintura, alguma coisa que elas possam ensinar e passar para os outros. Acho que ficaria 

interessante.  

ENTREVISTADOR: Porque você traz os vários talentos, várias experiências. 

Cláudia: É... é mais gostoso. É um momento de distração e aprendizado. Porque não fica só na leitura, 

que é massacrante. 

ENTREVISTADOR: E você, falando desta forma, eu estou entendendo que você entende que a 

formação não é só feita por você. 

Cláudia: Não, não é só feita por mim, não. Até mesmo porque, eu, no meu íntimo, não tenho... eu não 

passo para elas, né? Mas eu fico pensando que elas sabem tanto mais do que eu, elas tem tanto mais 

tempo do que de sala, já passaram por tantas coisas, elas sabem muito mais do que eu... Porque tudo 

bem, teoria eu vou atrás, eu leio e estudo, mas a teoria tem que estar com a prática e tem teoria que 

nem serve para a prática. Às vezes a prática valida muito mais, então elas sabem muito mais do que 

eu... Eu que tenho que puxar delas. Então eu trago, eu leio, porque eu tenho que passar para elas o que 

eu sei daquilo, mas tem horas que eu fico pensando “o que elas devem pensar? Essa menina... eu estou 

aqui tanto tempo e essa menina vai me ensinar alguma coisa?” Então eu estou aprendendo muito. 

Como tem essa dificuldade de estamos em formação com a parte gestora eu sinto falta de um par 

avançado. É essa solidão que o coordenador sente, porque você busca tudo muito só. 

ENTREVISTADOR: Não tem a troca. 

Cláudia: Não tem. E aí você fica com a sua visão. E eu acho que nossos encontros com DOT é muito 

distante, demora demais. E quando vai, às vezes, não é nem o tema que você está com dificuldade na 

escola, no ambiente e aí você fica só. E acaba a reunião e você vem embora e acaba nem perguntando 

nada. E quando a gente está começando você não conhece muita gente lá em DOT. Eu não vou muito 

lá, quem vai lá é o Higor que conhece todo mundo. O Higor que vai muito. Então você acaba não 

tendo essa intimidade com a pessoa para ficar perguntando. 

ENTREVISTADOR: Mas você acredita que é porque você é nova no cargo? Por exemplo, daqui uns 

cinco anos você vai ter muito mais intimidade com o pessoal de DOT... 

Cláudia: Eu acho que não também, porque eu não vou muito lá. Eu acho que só mudaria se eu 

continuasse indo. Está certo que, conforme você vai fazendo os cursos, você vai conhecendo as 

pessoas. Com a Úrsula eu teria mais abertura de chegar nela e perguntar as coisas... Até a Bianca que 

eu a vi poucas vezes, eu converso mais com ela por telefone, que eu ligo e é ela que atende e eu 

pergunto para ela. Mas eu acho que, conforme o tempo, talvez... Mas acaba ficando difícil de você ir 

atrás de alguém que está longe, tanto que as vezes a gente troca emails para poder uma ajudar a outra. 
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Tem uma coordenadora que as vezes eu pergunto para ela, mas ela também é nova, então estamos 

aprendendo juntas. Talvez, não sei... 

ENTREVISTADOR: Seria um espaço para você se apropriar também? 

Cláudia: Também. Todo espaço é um espaço... 

ENTREVISTADOR: Que é um espaço fora da escola, mas é um espaço... talvez nosso? Você 

acredita que seja nosso como coordenadores a DOT?  

Cláudia: A DOT... Olha, eu, como sou nova, eu acredito que deveria ser. Eu não sei se é assim com as 

outras que tem mais intimidade seja. Porque para mim, por enquanto, está sendo só nestes cursos. 

Porque eu não vou até lá, mas eu creio que sim. Porque faltou também esse meu desprendimento de 

chegar, ir lá e perguntar. Mas eu acho que se eu for lá eu vou ser recebida, mas eu acho que deve ser 

porque é o nosso apoio. 

ENTREVISTADOR: Que é aquele par avançado que a gente não tem na escola. 

Cláudia: É, não tem na escola. Então a gente tem que ter em algum lugar. E eu enxergo elas. Tudo 

que eu tenho dúvida aqui eu acabo ligando. Como essa semana em que eu liguei lá, porque eu estava 

com a ideia que esta s segunda fase, eu o Higor, não era com pai, e é. Eu fiquei na dúvida e liguei lá. 

Então tem coisas que a gente recorre a eles, então eu creio que é um espaço sim.  

ENTREVISTADOR: Dentro ainda da formação continuada, eu gostaria que você lembrasse alguma 

atividade que você achou que foi bacana, que você acha que foi bem sucedida na formação. Você 

lembra algum momento interessante? 

Cláudia: A gente sempre vem com aquilo que a gente já sabe, né? Do que a gente observou, do que a 

gente já ouviu... E a nossa última coordenadora falava que a gente não podia ter vídeos, essa parte 

mais prática... E a gente vinha com isso, né? O estudo teórico, tal... Não foi exatamente no coletivo, 

mas foi numa reunião pedagógica, foi a minha primeira reunião pedagógica até... eu achei que foi 

muito interessante uma dinâmica que eu fiz com elas de trazer um objeto que marcasse e a gente 

descobriu tanta coisa das pessoas que a gente não sabia, que a gente passou a conhecer mais e eu acho 

isso interessante. Por isso que eu acho que essa prática de a pessoa trazer alguma coisa que ela saiba é 

legal. Que a gente passa a entender mais, que a gente passa a conhecer mais... 

ENTREVISTADOR: E você saiu ali do texto e foi para uma questão mais pessoal... 

Cláudia: Isso, uma dinâmica mais diferente. Teve uma outra também de uma professora daqui que fez 

educação física que ela fez uma dança de roda com a gente, uma brincadeira. Para você ver, né? A 

gente gosta e a gente impõe para as crianças a maneira tradicional. A gente gosta do diferente, do 

prazeroso e a gente tem aquela visão de que tem que ficar ali... 

ENTREVISTADOR: Ainda com foco na questão dos espaços, você já falou um pouquinho sobre a 

sua relação com alguns deles. Você falou da sala dos professores, falou daqui, mas eu queria retomar 

esses espaços no sentido da sua aprendizagem. O que você aprende em cada um desses espaços? 

Vamos começar pela sala dos professores... O que você aprende enquanto está lá com os professores? 

No intervalo... na formação...  

Cláudia: Na sala dos professores elas ficam mais abertas para falar de tudo. E aí você aprende até a 

prática delas em sala porque elas acabam falando como elas agem com as crianças, qual a dinâmica 

delas em sala. Tem pessoas que é mais rígida,  tem pessoas que são mais soltas e elas vão falando... e 

você aprende com cada uma. Então, às vezes, quando o pai vem falar alguma coisa, eu já sei se o que 

aquele pai está falando é verdade ou se não, porque você observa que aquela professora tem mesmo 

aquela prática que aquele pai falou. Então você já sabe que o pai não está falando a toa. E tem... 

quando o pai chega, as vezes, falando alguma coisa e você sabe... porque você está ali, ouvindo, você 

foi na sala, você escuta ela falando, o jeito dela falar. As vezes tem muita criança que vem pedir as 

coisas e entra... Essa escola continua do mesmo jeito, as crianças se apropriam de todos os espaços. 

Então eles vem... “o diretoria, o professora...” Então você vê o trato, tanto dos professores com os 

alunos, o jeito deles como as meninas, das ATE’s, cada uma tem um jeito e você também aprende... 
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Como a Luciana, ela me ensina muito. Ela é uma pessoa carinhosa, ela trata muito das crianças. Com 

ela tem que ter até um certo... depois do Cesar, que faleceu ela até ficou... “eu não posso mais me 

apegar a essas crianças”, ela fala... “eu não posso! Não do jeito do Carlos, eu vou me apegar mas não 

do jeito do Carlos”. E quando vêm as crianças... nós temos dois, o Gustavo que tem a traqueostomia e 

precisa de um cuidado e a Helen, mas ela se apega mais aqueles que precisam de mais cuidado. Ela já 

pegou o Gustavo... Então, às vezes ela fica fazendo todas as manhas dele e eu olho prá ela... “eu sei, 

Claudia, eu sei...” 

ENTREVISTADOR: Que bonitinha! 

Cláudia: Eu digo “Eu sei, Luciana, você não consegue”. E têm outros que são mais firmes, eu percebo 

e eu falo deixa que o Sidnei fala com ele, porque ele está precisando do Sidnei agora. Então você vai 

aprendendo isso, você vai vendo o jeito de cada um. 

ENTREVISTADOR: E a sua aprendizagem na formação, aqui no coletivo nesta sala? Você falou da 

aprendizagem dos professores, como eles trocam. E a sua aprendizagem? 

Cláudia: Com eles também. Tanto na questão da teoria porque tem professora que sabe muito e fala 

como em questão de... Eu sou péssima em... Como eu não fiz Educação Infantil e eu também fui 

professora muitos anos de Ensino Fundamental, eu sou péssima! Eu falo que eu não sou professora de 

Educação Infantil, porque professor de Educação Infantil é tudo bonitinho, tudo arrumadinho... e eu 

não tenho essa habilidade e eu aprendo muito com elas. Nós temos vários professores habilidosos, 

então na parte coletiva quando a gente vai fazer algum trabalho elas me ensinam muito... montar 

painéis. Até as estagiárias. Eu tenho duas estagiárias, uma que fica com a Patrícia, ela ensina muito a 

gente e eu até falo para ela “nossa, você veio fazer estágio e aprender com a gente e é a gente que está 

aprendendo com você”, porque ela é muito habilidosa, sabe fazer muitas coisas e me ensina muita 

coisa de computador que eu sou péssima, que é uma coisa que elas me ensinam muito porque o meu 

maior medo quando eu vim para a coordenação era que tinha que lhe dar com essa coisinha (o 

computador) e eu não gostava, eu bloqueei o computador na minha mente. Eu trabalhei muito com 

computador quando eu era de outra área, mas era no sistema do mercado, mas eu trabalhava, mas 

como eu passei muito tempo sem trabalhar com computador e a gente usava muito mimeógrafo em 

escola... Eu tinha essa dificuldade, “eu não sei fazer nada!” e as meninas me ensinavam. Até hoje elas 

me ensinam. As vezes eu estou aqui, não estou conseguindo fazer alguma coisa e digo “o fulana, você 

que sabe de computador, como que faz isso aqui?” E elas falam “é assim, Claudia”. Então elas me 

ensinam muito, eu aprendo bastante. 

ENTREVISTADOR: E nas reuniões pedagógicas? O que você acha que não sabia e que aprendeu 

fazendo reunião pedagógica? 

Cláudia: Eu acho que eu aprendi a me comunicar mais. Eu falava bastante, mas é diferente uma 

comunicação de conversa do que uma comunicação de passar algo. Eu aprendi muito porque primeiro 

você tem que ir buscar, para você saber, ter base no que está falando, tem que ser algo agradável pra 

todo mundo. Tem que saber se colocar... Porque é diferente falar para as crianças e falar para o adulto. 

Na primeira reunião eu tremi porque você está falando com as professoras que estão te ensinando, eu 

era aprendiz, era não... eu sou aprendiz delas. Ainda mais na época... elas me ensinam muito. E eu 

chegar e falar, colocar alguma coisa... será que eu estou falando errado, será que eu estou me 

colocando certo, o que elas estão pensando... A gente sempre pensa nisso, né? Então eu estou 

aprendendo cada vez mais, até mesmo a fazer... que era um dos meus problemas, a apresentação no 

Power Point, no Prezi que a Patricia trouxe. Então, nossa está sendo pra mim... aquele medo, sempre 

quando vem alguma coisa nova eu tenho aquele medo. E quando eu vou atrás, elas me ajudam, quando 

passa eu vejo “nossa, não foi tudo aquilo, aprendi mais uma coisa, a próxima vez vou fazer melhor”. 

No ano passado teve tudo aquilo e a gente chegou na final do Prato e nesse meio teve a festa junina e 

eu pensava como iria organizar uma festa , que teve greve né? E quando elas voltaram, teve vários 

professores que ficaram em greve e quando elas voltaram... E nesse meio da greve, estava tendo ainda 

a greve, o Higor ainda foi e falou assim “Claudia, nós vamos fazer o dia do Food Revolucion. Não 

acredito Higor que você vai fazer! Não, vamos fazer, vamos fazer, a gente está no pique, vamos 

fazer!” Pensei “meu deus, o Higor quer me matar, eu não vou conseguir! Tem que ter receita, Claudia, 
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o que vamos fazer de saudável? Meu Deus, o que a gente faz de saudável?” E lá vai atrás de receita, 

vai atrás de pais para me ajudar e eu consegui. E eu fui parar lá na cozinha e fizemos tudo na cozinha. 

ENTREVISTADOR: Você começou a ocupar esses espaços foi de uma forma geral, tipo “vou 

ocupar tudo” ou você acha que começou e foi expandindo aos poucos? Começou com um espaço 

pequeno e foi expandindo os espaços da sua atuação e aprendizagem? Você acha que começou 

pequenininho, já começou extenso... 

Cláudia: Para mim foi tudo extenso porque foi um ano que teve de tudo. Teve a festa junina, teve o 

restaurante, a alimentação saudável que tinha que ocupar todos os espaços... Eu tinha que estar lá. As 

professoras pediam. Eu acho que antes ajudou muito o meu jeito de ser porque antes quando eu era 

professora... era não, eu sou. Eu estou coordenadora. Quando eu estava em sala eu ficava muito nos 

lugares então quando era hora do meu lanche eu ficava conversando  com as meninas da merenda, 

ATE, limpeza... Então eu conhecia todo mundo  e eles já estavam acostumados porque eu sempre fui 

assim. Quando eu chegava numa escola, as primeiras pessoas que eu fazia amizade eram com as 

pessoas da cozinha e da limpeza, depois é que eu ainda me envolvendo com as professoras. Eu ficava 

mais envolvida com as meninas da limpeza e da cozinha.  Então quando eu comecei como 

coordenadora, querendo ou não, eu já estava apropriada destes espaços, elas já tinham uma liberdade 

comigo. 

ENTREVISTADOR: E isso foi bom? 

Cláudia: Foi bom porque as pessoas pensam que você vai subir, que vai modificar e quando eu estava 

em sala de aula sempre eu observava muito isso. As pessoas pegavam os cargos e se transformavam, 

passavam a ser aquilo que não eram ou passavam a ser o que eram. E quando acontecia isso eu não 

achava legal. Eu acho que você não tem que ser duas, não precisa mudar o seu jeito de ser para ter o 

que você precisa do outro. Eu  nunca tive essa pretensão, mas eu pensava que se um dia eu tivesse esse 

cargo eu não gostaria de mudar. Eu não sei como vai ser lá, as vezes você até tem a necessidade de 

mudar, mas eu acho que não é tanto não. Acho que é por isso que eu tenho essa tática de fazer, para 

não ter que mandar porque as experiências que a gente tem quando a pessoa é do mesmo lugar e passa 

a ter um cargo e muda é ruim.  

ENTREVISTADOR: Você não reconhece mais... 

Cláudia: Eu não queria isso. Porque você tem amizade com a pessoa, conversa, tem uma relação de 

um jeito e por causa de um cargo vai mudar? Mesmo que você tenha que... tudo bem, é outro nível, 

essa questão hierárquica te dá isso... mas o acima não quer dizer que você tenha que pisar ou ser 

autoritário com a pessoa. A pessoa tem sim que saber que você tem uma autoridade sobre ela, sim, 

mas a pessoa tem que saber isso e o respeito. É uma relação que ela vai ter sim que fazer o que eu peço 

mas não precisa ser dessa forma. 

ENTREVISTADOR: E falando um pouquinho sobre essa questão da relação, eu queria saber como é 

a sua presença na sala de aula destes professores. Você consegue acompanhar de vez em quando? 

Como que é a periodicidade para ir na sala de aula, justamente porque tem as formações, as formações 

fora, mas se você consegue e como é a receptividade dos professores, o que você faz, dos alunos... 

Como é a Claudia, dentro deste espaço, a sala de aula como coordenadora pedagógica? 

Cláudia: No ano passado eu vivia em sala. Por causa dos projetos, eu sempre estava com elas para 

montar, eu aplicava junto com elas. Então elas se acostumaram. E tem professoras que você percebe 

que elas ficam assim “ai, a Claudia está aqui!” Como se eu estivesse  com um olhar de avaliar, criticar, 

mudar... As que eu tenho mais contato, porque querendo ou não, por mais que você converse com todo 

mundo, tem as professoras que são mais chegadas a você. Essas você chega na sala e é bem tranquilo. 

Eu acho engraçado os alunos porque tem alguns que ainda me vê como professora, os de agora, do 

quinto ano é que me veem como coordenadora. Os do ano passado me viam como professora porque 

eu estava em sala, eu era professora. Para eles eu era professora então eu chegava eles continuavam no 

mesmo jeito... Elas que começaram a colocar “a professora Claudia é coordenadora agora, olha!” Esse 

ano eu vejo que a crianças do quinto ano agora eles falam a coordenadora. Mudou, não é mais a 

professora. As professoras, mesmo as mais chegadas, quando eu chego na sala e a sala está tumultuada 
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elas dizem “Claudia, desculpa!” E eu falo “desculpa?” porque eu chego... esse  olhar meu ainda... eu 

chego como professora. Ainda está muito misturado e não porque eu fosse chegar falando alguma 

coisa... não. Mas eu acho estranho elas terem esse receio. As vezes elas vem e falam “Claudia, 

desculpa eu não estar fazendo isso” E eu “estar fazendo o que?” Elas sabem que não estão fazendo 

certo e elas me chamam a atenção e eu nem percebi. São essas coisas. Elas já encaram, “a Claudia é a 

coordenadora, tem coisas que eu não posso passar”. 

ENTREVISTADOR: Tá, em alguns momentos você vai como professora, vai ajudar... Mas a sala de 

aula também é um momento de formação para você? Justamente pensando que, você como par 

avançado delas, você também está ali para ajudar, para orientar. Você consegue ter esse olhar de vou 

chegar e verá práticas bacanas e coisas que não estão bacanas e precisam ser melhoradas? 

Cláudia: Sim, eu uso muito para isso. Muito raro eu ir à sala pra ver alguma coisa e falar... com 

caderninho, anotando. Nunca vou com um caderninho e eu nem falo que tal dia vou a tal sala. Como 

eu sempre estou indo, elas não ligam mais. Então eu vou, as vezes eu fico um tempo, observo, vejo. 

Elas falam... Na hora que você chega elas já despejam. Tem umas que falam, outras que não. Eu já 

observo e já trago. Como uma sala da tarde que é uma sala muito problemática, até a questão dos pais. 

Então trouxemos um livro do Ricardo Castro, acho que é esse o nome dele. Acho que estava com você 

quando ele veio fazer uma palestra, não estava? Era você? Não, era a outra coordenadora. Ele fala 

sobre os fantasmas das crianças e ele tem umas dinâmicas de caixas. E essa sala tinha muitos 

problemas, os pais que não aceitavam, superprotetores e as crianças muito intolerantes ao não. E eu 

fiquei uns dias na sala com a professora. É uma professora que já tinha ficado comigo quando eu 

estava em sala, ela entrou como módulo, ela ficou muito tempo comigo. Ficou o ano inteiro 

praticamente comigo. Trabalhamos juntas, então, eu entro na sala dela e é muito tranquilo e eu dizia 

“É Samara, a gente precisa fazer alguma coisa para essa sala mesmo”. E a gente vai trocando. E O 

Higor lembrou deste livro e a gente começou a estudar,fizemos algumas dinâmicas com a caixa. Deu 

certo para alguns alunos, para outros não... A gente fez reunião com os pais, às vezes estamos 

conversando no coletivo. 

ENTREVISTADOR: Então de alguma forma você interviu ali, para trazer um resultado satisfatório... 

Cláudia: É... Às vezes dá certo, outras não. E você tenta outra coisa. E assim vai... e a gente aprende, 

eu aprendo muito, observo. Tem coisas que você vê a professora fazer e às vezes você está aqui, mas 

fazia a mesma coisa.  

ENTREVISTADOR: E que hoje você não faria mais. 

Cláudia: Não faria mais... E você chega no coletivo e coloca, você fala e elas às vezes se modificam, 

as vezes não. Mas você aprende muito. Observar o outro aprende demais. Eu sou uma pessoa que eu 

gosto muito de observar os outros. Você se vê... Teve uma prática que eu achei muito interessante que 

foi uma coordenadora que falou, acho que você estava no dia, que ela falou que no PEA dela elas 

estão filmando. Eu achei super! 

ENTREVISTADOR: Porque você não se vê. Depois quando você vê “nossa, era eu mesma?” 

Cláudia:: É como quando você está no parque e as crianças começam a brincar de professora aí você 

fala “meu deus, eu faço isso?!” É como eu falo para o meu irmão, você quer saber como a professora 

do seu filho age na sala, brinca com ele de professor, de escolinha... e você vai ver tudo o que a 

professora faz. Se ela maltrata, se ela é carinhosa, se ela é paciente, você vê tudo ali. 

ENTREVISTADOR: Ainda sobre suas aprendizagens... como o espaço da secretaria, da direção, 

aquele miolinho ali... Você identifica alguma aprendizagem? 

Cláudia: Esse meu olhar que eu tenho que ter e não tenho ainda. O olhar administrativo. As vezes 

você acha que eles podem fazer tudo... “ah, não faz porque não quer!” e não é porque não quer. É 

porque tem uma lei ali que ele tem que seguir, que não é bem assim... É diferente, o olhar é diferente.  

ENTREVISTADOR: Existem outras questões em que você tem que ser mais global para poder 

responder e atender a todos. 
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Cláudia: Isso mesmo, então você passa a ter essa visão. A Patrícia fala que eu sou muito pelas 

professoras e é verdade, tem horas que é mesmo. Tem horas que elas estão erradas e não ter que ser do 

jeito que elas querem e eu tenho que ver isso, tenho que falar. E eu tenho que mudar o meu olhar... 

“Você não está mais lá, você está aqui agora”. Então eu aprendo. A parte de papel, de papelada 

burocrática também, aprendo bastante. Você vai vendo, vai aprendendo. Eu tenho que aprender muito 

ainda, eu não sei quase nada de lá, mas eles vão falando, coisas que afetam aqui, principalmente 

papelada do PEA. As meninas perguntam de pontuação e eu vou lá e elas me ensinam e a coordenação 

aprende tudo, né? Às vezes até... eles dizem que eu tenho que falar de um jeito e não de outro. 

ENTREVISTADOR: Então até vocês, enquanto equipe gestora, tem as suas discordâncias? 

Cláudia: Tem. 

ENTREVISTADOR: E sobre os espaços lúdicos? O que você aprende com os espaços lúdicos da 

escola? 

Cláudia: A gente ainda está no caminho, ainda não está perfeito o trabalho com a ludicidade. A gente 

aprende que a criança necessita disso e eu aprendo muito com eles porque ali na ludicidade , além de 

ser mais fácil, mais prazeroso para a criança aprender, você está fazendo  o papel da educação infantil 

mesmo que dá a oportunidade da criança se descobrir, resolver seus conflitos ali na brincadeira, é uma 

fala deles... Eu  não encarava isso como uma fala e quando eu chegue na educação infantil eu pensava 

“meu deus, essas crianças só brincam!” porque você vem de u nível que te pede  o aprendizado 

concreto, cognitivo, escrita, tem que aprender a escrever, a ler e você faz aquele monte de avaliação 

para saber se a criança passou de etapa e você chega aqui e não tem isso. Até no estudo estávamos 

comentando, o currículo da educação infantil é tão aberto, ele te dá tanta liberdade que você acaba se 

perdendo e não sabe para onde vai, não sabe para onde vai com ela. Porque ele te dá... é o lugar que 

você tem mais liberdade para experimentar de tudo. E eu não tinha essa visão e eu aprendi muito que 

no lúdico a criança aprende. Brincar, interagir... e você ensina muito. É só você saber fazer e saber o 

olhar... dentro da brincadeira, você ouvir a fala dele, mesmo sem falar. 

ENTREVISTADOR: E quando você fala desse falar sem falar, você está falando de corpo? 

Cláudia: Corpo... principalmente em relação as brincadeiras simbólicas, que eles estão  brincando de 

mamãe... de família. Ele fala muito o que ele está passando ali. Às vezes ele é uma criança 

indisciplinada, que a gente fala que é indisciplinada, né? Professor tem essa mania... É uma criança 

que te dá trabalho... Você olhando ele brincar, ele fala o que está acontecendo na vida dele para ele 

estar agindo daquela forma em sala de aula. E se você souber agir, se souber ver, você consegue sanar 

esse problema porque ele te mostra. Por isso que é bom a coordenação porque você começa a ouvir 

pessoas, começa a ler mais e vai tendo outras falas e a gente começa a observar coisas que não se 

observa quando está em sala de aula. Porque eu não dava... tem coisas que é gritante, você vê... mas 

tem coisas  que você não observa, você olha e não olha. 

ENTREVISTADOR: Então você acredita que, os espaços lúdicos aprimoram o olhar? 

Cláudia: Sim. É um momento que eles têm de resolver os problemas deles. Você ver que o brincar 

não é só uma brincadeira, eles trazem para a brincadeira o conflito deles. É uma linguagem. Antes, 

para mim, era só brincar. E a gente tem a necessidade do papel porque acha que só com o papel 

aprende e não é.  

ENTREVISTADOR: No seu contato com a comunidade, com os pais, com as famílias das crianças... 

Como você vê essa relação? Algum tipo de aprendizagem em relação a este contato com os pais. 

Cláudia: É difícil no primeiro contato, porque os pais já vêm achando que aqui vai ser uma segunda 

creche e não é. Porque lá é muito cuidado... tem também mas aqui eles já tem que ter mais autonomia, 

a professora já não vai conseguir limpar todos eles, ir ao banheiro com todos para limpar... eles vão ter 

que aprender. E o pai vem com cinco pedras na mão. Tem os que você conversa e que eles passam a 

entender e aprendem. Eles também trazem coisas de casa que você aprende que a estrutura familiar ela 

vem gritar aqui dentro da escola. O que acontece lá vem dar resultado aqui, bom ou ruim. E você 

precisa estar pronto para ajudar essa família.  
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ENTREVISTADOR: Então você acredita que, essa relação com os pais, lhe traga uma sensibilidade 

para os problemas... 

Cláudia: Das crianças. E às vezes a gente vê só como uma criança danada, que não obedece, mas vai 

além daquilo. E você vai ver lá na casa e a resposta está lá.  

ENTREVISTADOR: E você participa do Conselho de Escola, APM, CIPA? 

Cláudia: A CIPA não, porque as pessoas que participavam se adaptaram. Mas o Conselho e APM, 

todo ano eu participo. 

ENTREVISTADOR: E você aprende alguma coisa nesses espaços?  

Cláudia: sim, a gente percebe que a escola não é nada sem a comunidade. Tem muita coisa que se a 

comunidade estiver junto, consegue rapidinho. Tem coisas que você passa ali um tempo pedindo, 

pedindo e que não aconteceria nada. Nós falhamos, a escola falha nesta educação que a gente tem que 

dar para a comunidade porque a maioria não sabe o que é um conselho, o poder  que o conselho tem, 

não sabe... Talvez pelo medo de a escola ter, ver... Eu acho até que é um pouco de ignorância, achar 

que vai se voltar contra, mas eu não vejo desta forma porque a partir do momento que você está lá 

dentro das suas atribuições, fazendo tudo direitinho, você não tem nada errado... e você traz essa 

comunidade para dentro da escola, traz esse conselho, sabendo do poder que eles tem de reivindicar os 

direitos que eles tem, só vai trazer benefícios para a escola. E até em situações que você poderia sim 

ter algum problema, você não vai ter porque a comunidade vai te ajudar, te apoiar. Então eu não sei 

por que tanta resistência. Depois que eu comecei a fazer parte que eu percebi isso porque até então... a 

gente vê mesmo desta forma, que o pessoal vem aqui para criticar o nosso trabalho, não entende o que 

a gente faz, a gente conversa em reunião e eles não entendem... essa é a fala que tem. Só que quando a 

gente começa a perceber que não é só isso. Até em sala de aula mesmo, muitas vezes você tem 

problemas com outros pais...Hoje a educação está muito... as crianças tem muitos direitos e o 

professor foi perdendo... qualquer palavra tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz 

porque tudo se volta contra mesmo. Mas se você tem aquela empatia com os pais, aquele contato com 

os pais, você não tem problema em sala. A comunidade ajuda muito, até na questão da segurança do 

bairro, da escola, do professor dentro da escola... E você encontra parceiros que a escola precisa. E eu 

aprendi na coordenação que a gente tem tantos parceiros que a gente não sabe... GCM, CREAS, 

CRAS... todos esses e mais que estão ali para te ajudar e você fica as vezes tão sozinha, tão perdida ... 

Se a escola souber, o dia que a escola aprender a instruir esses pais e fazem com que esses pais 

trabalhem em favor da escola, aí não dá para governo nenhum. Acho que a escola é pra isso, não é só 

para educar os filhos, é para a comunidade. Ainda mais a gente que trabalha na periferia, os pais são 

muito dependentes do Estado, com o assistencialismo que tem, falta essa visão política, eles não tem... 

a escola que tem que passar. Que eles têm os direitos, sim... Tem os deveres e se eles se unirem e 

forem atrás do que eles querem, eles conseguem. A gente não conseguiu o parque? Conseguiria até 

mais é que acabou ficando fraco...Para você ver, quando a gente precisa de mais pessoas... a gente fez 

aqui um abaixo-assinado para encaminhar para  ver se consegui a construção assim mesmo. Se a 

comunidade começar a cobrar eles vão olhar, alguma coisa eles vão ter que fazer. Até uma mãe falou 

que sempre participou de conselhos mas que ia na escola só para assinar, não sabia que podia fazer 

tanta coisa. Pode ver as comunidades, a Cidade Tiradentes é um exemplo. Tudo o que eles querem eles 

conseguem por causa das associações de bairro. Tanto que você muito mais coisas lá dentro da 

comunidade, que agora é uma cidade do que no próprio bairro. O que eles tem lá você não vê nos 

arredores. 

ENTREVISTADOR: Então você acha que o Conselho, APM te possibilita articulação. Você aprende 

a articular com os diversos grupos, família, professores...  

Cláudia: Sim, até situações que você não está conseguindo mediar dentro da escola em que a direção 

tem um olhar, os professores tem um olhar, você tem outro olhar... Se você leva para o Conselho, você 

resolve, porque o conselho é deliberativo. 

ENTREVISTADOR: Claudia, estamos terminando já... O que você sente que te desafia mais no seu 

trabalho de coordenação aqui na EMEI? 
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Cláudia: Engraçado o que me desafia é o que eu escrevi que me faz ficar: as relações, as pessoas. O 

grupo é bom, que sabem ouvir um não... Mas tem as exceções e essas exceções me desafiam. Essas 

situações de até mesmo desta questão destas problemáticas que a gente tem de falta de funcionário e 

que a gente sempre está com os mesmos problemas por isso. E nessas horas que tem essas intrigas e 

que é cansativo porque já vem de anos, isso me desafia. Porque tem que ter um jeito de resolver isso, 

não sei como, ainda não achei mas tem que ter. Como resolver? Porque também não compete só a 

mim. Então são situações e situações 

ENTREVISTADOR: Então as relações interpessoais são as que te movem? 

Cláudia: sim, eu acho que eu devia ser psicóloga, rs.  

ENTREVISTADOR: Vamos lá fazer mestrado em Psicologia comigo! Pra gente terminar, se você 

fosse receber um coordenador pedagógico que está iniciando a carreira, que dicas você daria a ele em 

relação ao trabalho, à escola. Se estivesse aqui, a oportunidade de ter dois coordenadores, uma pessoa 

nova que está chegando, o que você aconselharia? 

Cláudia: A primeira dica que eu daria para essa pessoa é ter o grupo do lado dela. Ela ter uma 

metodologia que ela consiga, ao mesmo tempo, se colocar e que o grupo não se afaste dela. Porque um 

coordenador sem o grupo não anda. Então acho que essa é a chave para um coordenador. Dependendo 

de como ele chega ou ele afasta o grupo ou ele ganha o grupo. Então ela tem que saber chegar. 

ENTREVISTADOR: Isso você está falando o grupo de professores? 

Cláudia: Todos. Não é nem o que você vai falar e sim como você vai falar. Você pode falar qualquer 

coisa, mas você tendo jeito de falar, você pode estar dando a maior bronca, mas você tendo jeito para 

falar, a pessoa vai te respeitar, vai fazer o que você quer e ela não vai te julgar como uma pessoa 

autoritária. Você acaba ganhando, ter essa empatia de também se colocar. 

ENTREVISTADOR: E você gostaria de falar mais alguma coisa sobre algum aspecto que não foi 

abordado durante essa nova conversa? 

Cláudia: Eu acho que deveria ter um curso. Eu acho que deveria ter uma preparação maior. Porque é 

uma função que você mexe com tanta coisa! Vai do administrativo ao emocional e você lida com 

pessoas de várias faixas etárias, de vários segmentos e você tem que ter uma preparação e você 

começar aprendendo sozinha você erra tanto e tem erro que você não consegue depois consertar. Tem 

erro que você conserta mas tem outros que não... É como um cristal, caiu no chão, quebrou, não 

adianta você colar que não vai ter mais jeito. E a gente precisa ter uma base para não quebrar esse 

cristal. A gente precisa sim. É como eu vejo hoje, a pessoa que só faz pedagogia tem muita, não vou 

dizer todas, mas a maioria chega numa sala de aula sem saber nada... Ela mata um monte de criança. 

No sentido figurado, você traumatiza muita criança. 

ENTREVISTADOR: E você acha que com o coordenador é a mesma coisa? 

Cláudia: É a mesma coisa. A você aprende? Aprende! Tudo se aprende! Mas leva um tempo e nesse 

tempo você faz um monte de estrago. Então se você já vem um pouco mais ... sabendo, você evita 

errar. 

ENTREVISTADOR: Você pensa como? Um estágio de coordenação? 

Cláudia: Ah, não sei. Eu acho que não. Porque as pessoas burlam os estágios. Porque na pedagogia a 

gente tem a parte de estágio em gestão e não dá conta. Então eu acho que deveria ser uma formação, 

uma extensão... Mas eu acho que é o formato que é errado, porque tem, mas o formato está errado. A 

gente tem os cursos mas você vai lá e vê muita teoria. Acho que tinha que inverter, né? A escola tinha 

que ser aqui, ao invés de estágio, fazer aula aqui, daria certo.  

ENTREVISTADOR: Claudia, muito obrigada!  

Cláudia: Ajudei ou atrapalhei? 

ENTREVISTADOR: Ajudou muito! 
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Entrevista 2 - Coordenadora Aline (nome fictício) 

 

PESQUISADORA - Gostaria que você falasse um pouco sobre sua infância, de maneira especial, 

sobre os espaços de aprendizagem vivenciados quando criança. Conte um pouco sobre os espaços e as 

pessoas que estavam presentes na sua infância. Quais eram os espaços destinados ao brincar e o que 

aprendeu com eles. E se teve alguma dificuldade de interação, com adultos ou com crianças. Faça um 

resgate do seu brincar. 

ALINE - Não precisa ser necessariamente na escola? 

PESQUISADORA: Não. 

ALINE - Eu entrei na escola já com cinco para seis anos. Até então as minhas interações eram mais 

com minhas irmãs mesmo. Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova e a gente brincava 

muito em casa. Nós morávamos no interior, então, era aquela casa que tinha aquele quintal enorme e a 

gente brincava muito lá dentro porque na rua minha mãe não deixava a gente brincar, mas todo aquele 

espaço proporcionava muitas brincadeiras e ótimas recordações. Na escola, quando eu entrei no pré, 

no antigo pré, eu não tenho muitas recordações não, para ser sincera. O que eu lembro em relação ao 

brincar eram algumas brincadeiras de roda, na quadra... Porque eu não me lembro de ter parque, eu me 

lembro da gente brincando embaixo de uma árvore e na quadra, mas não me lembro de um parque. Era 

muito voltado mesmo para a escolarização, aquelas atividades... Já preparando mesmo para o 

fundamental. Não lembro muito de amigos de escola e nem da professora direito. Não tenho muitas 

recordações não.  

PESQUISADORA: E neste período do Ensino Fundamental, você lembra-se dos espaços que você 

vivenciou? 

ALINE - Ah, era tudo muito tradicional. Os únicos espaços que a gente tinha era o recreio, que a 

gente brincava de correr e eram as salas de aula e lição. Cadeirinha uma atrás da outra e atividade 

mesmo, lição. Essas eram as interações, os espaços que eu lembro. Até educação física em si mesmo 

eu não gostava, não tenho boas recordações, tanto que quando eu tive oportunidade de não fazer mais 

eu não fiz, rs. 

PESQUISADORA: Mas você não gostava da disciplina em si ou da professora?  

ALINE - Eu acho que era da disciplina em si. Eu nunca tive muitas habilidades motoras  para jogar, 

então como eu não me sentia bem porque não tinha um desempenho que fosse o esperado eu ficava 

sempre mais tímida, não queria participar, aquela coisa... E aí que eu não me desenvolvia mesmo, 

ficava sempre estagnada até a hora que eu arrumei um atestado médico e não fiz mais.  

PESQUISADORA: E isso vale para Artes também? 

ALINE - Não. Só pra educação física mesmo, rs. Mas eu tenho boas recordações, por exemplo, dos 

meus recreios. Eram momentos de a gente brincar... Brincava de elástico, brincava de esconde-

esconde, de pega-pega. Então são momentos que eu tenho boas recordações destas interações. 

PESQUISADORA: No espaço tinha o quê? 

ALINE - Nada. Era o pátio, era um espaço só. O resto era por nossa conta mesmo. Não tinha uma 

amarelinha desenhada no chão, era só o espaço. Aí vem a questão da imaginação, porque sempre a 

gente arranjava alguma coisa para fazer. 

PESQUISADORA: Esse período você está se referindo aos primeiros anos do que chamamos hoje 

Ensino Fundamental? Que era a primeira até a quarta série? 

ALINE - Isso. 

PESQUISADORA: E você vivenciou tudo isso na mesma escola ou você passou por escolas 

diferentes? 
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ALINE - Não... Eu passei por muitas escolas. Meus pais sempre mudaram muito de casa, então eu 

passava, em média, um... no máximo dois anos na mesma escola e aí a gente já mudava novamente. 

Eu estudei na mesma sala que a minha irmã mais velha até a oitava série, então a gente se apegava 

muito a outra, criava certa dependência da presença de uma em relação à outra, o que dificultava um 

pouco as interações. Por um lado facilitava porque como a cada ano nós estávamos em escolas 

diferentes então o vínculo maior era entre nós mesmos, mas por outro lado acabava impedindo que nós 

criássemos laços, outros vínculos, outras relações porque ficava muito ali as duas. 

PESQUISADORA: E nas escolas pelas quais você passou neste período eram as mesmas 

características? Era a sala de aula, espaço para alimentação e brincar? 

ALINE - Isso. 

PESQUISADORA: E a partir da quinta série?  

ALINE - Aí piora, né? (risos) 

PESQUISADORA: Porque aí a gente tem uma mudança de organização. A questão das disciplinas, a 

questão da idade... Você percebe alguma diferença do que você viveu nos anos iniciais do ensino 

fundamental? 

ALINE - Em relação ao espaço, não mudou muita coisa. Era a sala de aula naquele formato padrão, a 

quadra naquela mesma dinâmica que vinha do fundamental I e com mais ênfase ainda nos jogos, no 

vôlei... E aí então que eu acabava mais me distanciamento mesmo, tendo menos vontade de participar. 

E o pátio também sem nada. 

PESQUISADORA: E sua irmã, gostava de participar? 

ALINE - Também não. Aí uma influenciava a outra. Então, em relação à organização do espaço não 

mudou muita coisa. Mudou assim, por exemplo, na hora do intervalo as brincadeiras ficavam de lado e 

a gente ficava mais sentada, conversando.  

PESQUISADORA: Não tinha biblioteca, sala de leitura, sala de informática? Nenhuma sala 

diferenciada? 

ALINE - Não tinha.  

PESQUISADORA: E depois no Ensino Médio? 

ALINE - Fui fazer magistério. Fiz CEFAM. 

PESQUISADORA: Onde? 

ALINE - Fiz em Artur Alvim. E aí é uma dinâmica bem diferente mesmo. A gente ficava o dia inteiro 

na escola, a organização do espaço... eu lembro que eram salas ambientes, então a gente rodiziava 

pelos espaços. A gente trocava e tinha aula de português numa sala, matemática na outra...  

PESQUISADORA: Que ano você estudou no CEFAM? 

ALINE - De 1996 a 1999.  

PESQUISADORA: Além das salas de aula existiam outros espaços?  

ALINE - Quadra. Não lembro se tinha biblioteca... acho que não. Pátio, refeitório, lugar onde 

esquentávamos o almoço, que a gente chamava de marmiteiros. A gente colocava a marmita de manhã 

e ficava esquentando até a hora do almoço. Aí depois almoçava no pátio. A gente tinha aula de manhã, 

almoçava e depois tinha estágio a tarde. Era dentro de uma escola estadual, porque o CEFAM de Artur 

Alvim era um anexo da escola estadual de primeira a quarta série, tanto que era lá que a gente acabava 

fazendo grande parte de nossos estágios.  

PESQUISADORA: E em relação às aprendizagens? As práticas dos professores? 

ALINE - Tinha as disciplinas específicas do magistério e as disciplinas do ensino médio, porque era 

junto. O curso do ensino médio acontecia junto com o magistério. Eu lembro mais das disciplinas 
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voltadas para o magistério porque as demais disciplinas eram bem padrão mesmo, bem tradicional. As 

que eram voltadas para o magistério elas eram mais dinâmicas, traziam bastante coisa em relação à 

prática, então eu tenho mais recordações destas disciplinas por estes diferenciais, que eram mais 

pensadas para a prática do professor, para aquilo que a gente fosse encontrar na sala de aula.  

PESQUISADORA: Você lembra quais eram essas disciplinas? 

ALINE - Tinha a disciplina de Didática, tinha disciplinas que tratavam de matérias específicas: 

Matemática, Língua Portuguesa...  Então como a gente tinha o estágio e neste estágio havia uma carga 

horária grande para regência, então essas aulas eram pra gente aprender, planejar aula... Bem voltado 

para a prática mesmo.  

PESQUISADORA: E em relação à universidade? Onde e o que você vivenciou? O que você lembra 

dos espaços como constituidores da sua profissão? 

ALINE: Eu fiz São Judas, ali na Mooca. E é um universo muito diferente daquilo que... Da dinâmica, 

né? Porque nesta época eu já trabalhava o dia inteiro, chegava à faculdade “só o pó”, cansada... Então 

minha concentração era menor, eu acho que se eu comparasse as minhas aprendizagens do magistério 

com as da pedagogia, eu me senti mais preparada para exercer minha profissão com as aprendizagens 

do magistério do que em relação a faculdade... Não tem como ser muito diferente disso, mas foi muito 

teórico e pouco voltado para a prática, então eu acho que eu aprendi mais ser professora no curso de 

magistério do que no curso de pedagogia.  O magistério me trouxe a possibilidade de me expressar 

melhor, de vislumbrar o corpo como extensão da minha mente, o que eu sempre tive dificuldades. A 

prática, a regência proporciona isso. Os espaços da universidade eram aquelas salas de aula padrão, 

inicialmente numerosas, mas depois foi diminuindo a quantidade de alunos, tinha a biblioteca, tinha a 

sala de informática que a gente utilizava só nas aulas de estatística, que foram os únicos momentos que 

a gente teve aula lá. 

PESQUISADORA: Vocês tiveram estatística na pedagogia? 

ALINE - Estatística... Todos os trabalhos eram realizados nas planilhas do Excel, a prova era no 

computador. 

PESQUISADORA: E os professores? 

ALINE: Tive bons professores. A Monica foi minha professora lá, a Monica Pinazza. Até quando eu a 

reencontrei na formação eu fui falar com ela: “eu quis dar aula na educação infantil por sua causa”. 

Porque a disciplina que ela dava na faculdade era educação infantil e eu a ouvia falar de educação 

infantil e eu... Nossa, chegava em casa contando para as minhas irmãs a aula, aquela coisa, toda 

entusiasmada. Então eu tive bons professores. A grande maioria foram bons professores.  

PESQUISADORA: E destes espaços que você traz na sua experiência formativa, desde a educação 

infantil até o ensino superior, qual deles que você considera que aprendeu mais? 

ALINE: Olha... a sala de aula não tem como dizer que não, porque foi um espaço que eu mais habitei 

no meu percurso educativo. Foi o espaço onde eu mais tive experiência, então o brincar mesmo em si, 

os espaços destinados ao brincar, eu acho que os recreios, que era o espaço que a gente tinha, eu 

lembro que foi muito significativo... Das poucas coisas que eu lembro da educação infantil eu lembro 

da gente brincando embaixo de um arvore, da brincadeira da história da serpente, então eu acho que 

isso me marcou bastante e acho que também influenciou enquanto eu dava aula. Essa memória que eu 

tinha brincando e dessa brincadeira em específico, sempre voltava na minha mente quando eu brincava 

com as crianças. E eu gostava de brincar desta brincadeira em específico com as crianças, o que me 

remetia a essa lembrança que me traz boas recordações. Da sala de aula em si eu não lembro 

praticamente nada na educação infantil, mas da sala de aula eu não tenho como dizer... Lá foi um 

espaço que eu aprendi muito, até pelo tempo que eu passei lá. A maior parte do tempo que eu estava 

na escola eu estava dentro de uma sala de aula. Da sala de informática da faculdade eu lembro 

bastante, até porque era uma disciplina que eu gostava muito e por ser algo novo no meu percurso, 

porque foi a primeira vez que eu tive acesso a um laboratório de informática.  
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PESQUISADORA: Então você me trouxe um espaço vivenciado na educação infantil, a sala de aula 

no ensino fundamental e a informática lá no ensino superior. Então você não me elege uma etapa em 

que você aprendeu mais? Você teve momentos em todas as etapas. Não teve uma que te marcou mais, 

é isso? 

ALINE: Eu acho que foi um pouquinho de cada. Eu não tenho uma etapa em que eu possa dizer ali eu 

aprendi mais. Acho que todos contribuíram bastante.  

PESQUISADORA: Vamos falar um pouquinho sobre sua história profissional. Quando e como você 

chegou nesta escola que você está hoje, que você exerce a coordenação? Por quem você foi recebida? 

Como você foi acolhida e apresentada aos espaços? Como que é esta relação? 

ALINE: Eu escolhi aqui por acaso, não conhecia. Eu estava na EMEF no ano de 2013 e eu queria sair 

desesperadamente da EMEF, então eu fui indicando. Indiquei todas as da DRE Penha, todas da DRE 

de Guaianases e só queria EMEI e alguns CEIs. Eu indiquei sem conhecer, o meu critério foi distância. 

E aí quando saiu no Diário Oficial que eu tinha vindo para cá, a diretora da EMEF que eu estava disse 

que sabia onde era, que trabalhava ali perto e que me mostraria onde era. E eu sempre falava para ela 

que eu queria ir para EMEI, que não aguentava mais o muro azul, essa escola toda azul... (e aponta 

para o que está ao nosso redor: paredes azuis). E aí quando ela me trouxe aqui, ela riu da minha cara, 

“Tá vendo? Você não queria parede azul... rs. Eu falava para ela que queria uma escola com tudo 

colorido, pintadinho e quando eu cheguei aqui o primeiro impacto foi assim... “Meu deus, aonde eu 

vim parar?!” Você olha e não sabe que aqui é uma escola, porque é um buraco e não remete a nada de 

uma escola, muito menos de uma escola de educação infantil, mas até então... parte externa, ok, vamos 

lá. Cheguei e fui recebida pelo diretor que já se apresentou falando que tinha todos os anos de vida 

dele aqui na escola e que daqui ele não sairia, que o incomodado que se retirasse... essa foi a minha 

recepção. A CP que estava antes era uma professora designada e foi ela que me apresentou a escola, 

meio sem jeito porque... tinha muita coisa desagradável. Me apresentou, mostrou todos os espaços e eu 

já saí daqui pensando, meu deus, como chegou neste estado? Hoje eu acho que ainda não é a escola do 

jeito que eu acho que deveria ser, mas perto de como estava quando eu cheguei, eu saio daqui muito 

feliz. Aqui atrás desta divisória tinha um monte de mesa e cadeira amontoada e vários armários em 

volta, tampando as cadeiras para elas não caírem em cima das crianças. Os parques muito 

deteriorados. Nós temos dois parques na escola, este primeiro aqui ele era um espaço vazio, sem nada, 

com uma fossa no meio porque a nossa escola, se não a única, é uma das pouquíssimas da Prefeitura 

de São Paulo que tem fossa, então o esgoto não sobe. A sala de informática era um depósito. E aqui 

existe rodízio, então tem professor sem sala rodando por aí e uma sala sem utilização. 

PESQUISADORA: Quantas turmas e quantas salas? 

ALINE - Sete turmas e seis salas. E na verdade nós temos sete espaços físicos, né? E aquela sala é um 

verdadeiro depósito e professor sem sala rodando por aí. Porque quando tinha POIE ela funcionava, aí 

a EMEI ficou um período sem POIE e a sala sem manutenção, os computadores foram parando e o 

pessoal começou a guardar coisa lá. Tinha mais mesas e cadeiras lá porque aqui nós recebemos uma 

doação de mesa e cadeira de outra EMEI e foram trocadas. As cadeiras e mesas daqui ficaram 

amontoadas um pouco em cada lugar. E isso, num primeiro impacto, não foi bom. Muita 

desorganização, muita bagunça. E para quem esperava uma escola de educação infantil... Mais 

colorida... E aqui é uma escola toda azul. Então para mim o primeiro impacto foi muito difícil. Ao 

longo destes dois anos a gente conseguiu algumas coisas. Conseguimos uma manutenção que há muito 

tempo a escola estava aguardando, mais de dez anos. Deu uma melhorada em alguns espaços... O 

parque a gente deu uma melhorada, mas ainda não é aquilo que a gente acredita, o chão é terra, então a 

medida que as crianças vão brincando levanta aquele poeirão. A gente molha para ver se diminui um 

pouco, mas mesmo assim não ajuda muito. Agora tem brinquedo, então ficou um parque mais 

acolhedor. A gente conseguiu devolver as mesas para a EMEI, conseguimos limpar a sala de 

informática e conseguimos limpar o pátio para ficar um lugar em que as crianças pudessem brincar 

sem aquela aspecto... Eu sou muito visual, então para mim, bagunça atrai bagunça, então só de ter 

tirado tudo isso do pátio já foi bom, porque no dia de chuva é uma alternativa para o professor que está 
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no rodízio. O refeitório também é um grande nó da nossa escola porque ele não é acolhedor, é uma 

bagunça... 

PESQUISADORA: São duas turmas por vez? 

ALINE - No almoço são, porque não comporta dentro do nosso horário atender as sete salas de forma 

individual. Então é muita criança no pátio e vira aquela barulheira. Aquela coisa... Barulho atrai 

barulho, correria atrai correria, então vira aquela loucura. Os momentos de refeição são grandes nós da 

nossa escola. Nas reuniões pedagógicas a gente bate nesta tecla de o que fazer para tornar este 

ambiente mais acolhedor, para trazer mais tranquilidade no momento da refeição, porque as crianças 

tem que conversar no momento de refeição, porque socialmente a gente conversa quando come, mas 

não nesta agitação toda que fica, porque eles não conseguem conversar direito, não comem direito e já 

tem que sair correndo... Vira aquela confusão. É funcionário que estressa, é funcionário que grita e 

vira aquela coisa... É um grande nó! 

PESQUISADORA: Foi uma preocupação sua durante este tempo? 

ALINE - Sim. E foi uma preocupação que eu não consegui resolver. Eu vou me remover e o abacaxi 

vai ficar do jeitinho que eu encontrei. A gente não conseguiu achar uma solução para este problema. A 

sala de informática a gente conseguiu limpar, mas a cultura é difícil de ser quebrada, né? Durante 

muito tempo ela foi utilizada como depósito, então a gente limpa e quando olha tem mais coisa. Mas 

assim... Está melhorando, está caminhando. Conseguimos manutenção para as máquinas depois de 

muito tempo. Então o ano que vem é um espaço para ser incluído na linha do tempo como sala de 

informática.  

PESQUISADORA: Então vocês têm seis salas de aula, uma sala de informática, dois parques, sala de 

leitura, espaço de alimentação das crianças... 

ALINE - Nós temos duas áreas externas, do parquinho, que tem uma parte coberta onde dá para as 

crianças brincarem. Tem uma atrás do anexo onde tem três salas de aula que tem um espaço que dá 

para as crianças brincarem. Tem amarelinha desenhada no chão... 

PESQUISADORA: E as professoras utilizam? 

ALINE - Nem todas. Elas têm muita resistência em sair com as crianças da sala. Esbarra na questão 

de ter muitas crianças. Aqui a escola é muito grande, ela é toda plana e são três salas de aula aqui 

dentro e três salas de aula lá fora. Então, por exemplo, a professora que sai da última sala de aula para 

ir ao parque, ficar lá do outro lado, trinta e cinco criança de Infantil I é uma caminhada longa e bem 

estressante. Tem vários portões, muitos cadeados... Aí some a chave, a professora estressa porque não 

acha a chave, então elas não utilizam. Tem o quiosque que é pouquíssimo utilizado. O nosso PEA, este 

ano, foi de brincadeiras. Então não consegui atender plenamente. Para algumas foi mais significativo, 

então elas começaram a explorar mais essas áreas externas. Porque quando eu cheguei aqui não tinha 

brinquedo, não tinha bola, não tinha trave, basquete, futebol, não tinha corda e a gente fez uma compra 

pensando nestes brinquedos. Comprei mas não saiu do armário. O discurso era que não tinha 

brinquedo para brincar, então vamos comprar o material para brincar. Mas o ano passado ele foi pouco 

utilizado, aí esse ano, com o PEA, ele foi um pouquinho mais utilizado, mas não é cem por cento de 

aceitação. Porque aí esbarra, “ah, mas eu tenho que pegar a trave que fica aqui dentro para brincar lá 

fora, longe, com trinta e cinco crianças, não dá, não consigo”. Que também não deixa de ter certa 

razão, mas assim, para outras brincadeiras que não necessitariam carregar material, também não é 

muito explorado. O parque elas utilizam bastante, a sala de vídeo então... nossa, bomba! (risos). É o 

espaço mais utilizado, sempre tem gente naquela sala de vídeo. Agora nas áreas externas, nem tanto. 

Mesmo ela fazendo parte da linha do tempo. 

PESQUISADORA: E os espaços dos professores? O que eles têm de espaço aqui? 

ALINE - Nós temos a sala dos professores que também é a minha, onde tem a minha mesinha e a 

minha cadeira lá. Tem o refeitório deles que é onde eles fazem o almoço, o lanche e só. Tem o 

banheiro que elas brigam bastante por conta de que “querem um banheiro maior, que é um banheiro 

só para esse bando de mulheres, que às vezes tem comunidade utilizando o banheiro”. Aquela briga 
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por causa desse banheiro, mas para elas a gente só tem esse espaço mesmo, sala dos professores, 

refeitório e banheiro.  

PESQUISADORA: Mas para almoçar, comer alguma coisa, elas vão para este refeitório, não utilizam 

a sala dos professores? 

ALINE - Não. 

PESQUISADORA: E na sala dos professores é o momento delas interagirem e é onde você faz o 

PEA? Tudo é ali? 

ALINE - Tudo ali. Onde eu trabalho, onde eu tenho que pensar com elas falando... 

PESQUISADORA Quando você veio para esta escola ali já era o espaço? Por exemplo, você não 

sabe se algum dia já teve algum espaço específico para a coordenação. 

ALINE - Então, num passado remoto, bem remoto, teve. A sala onde elas fazem a refeição hoje era a 

sala da coordenação. E a coordenadora acabou abrindo mão deste espaço para fazer um refeitório e foi 

para a sala dos professores. E ficou este espaço integrado, para os professores e para a coordenação.  

PESQUISADORA: E você entende que esta organização é interessante ou você sente dificuldade? 

ALINE - Ah, eu sinto dificuldade porque, tudo bem, momento de formação eu já estou lá, é mais 

prático, mas eu não faço só formação na vida. As atividades que eu tenho que pensar, que eu tenho que 

me concentrar... Ah, eu vou elaborar um PEA, por exemplo, eu tenho que fazer na minha casa, eu não 

consigo pensar com as professoras conversando lá, né?  E é um momento que elas saem da sala de 

aula, que elas querem falar, querem trocar, desabafar... Então é um momento em que elas conversam, 

reclamam, reclamam, reclamam, reclamam o tempo todo. E eu lá ouvindo reclamação da hora que eu 

entro a hora que eu vou embora. Eu não tenho um espaço para atender um pai. Se algum pai chega 

para eu atender, eu tenho que pedir licença para a assistente para atender lá com ela, porque na minha 

sala... na minha sala? Eu não tenho sala... Na sala dos professores eu vou ter que colocar todo mundo 

para fora? Vou ter que falar para todo mundo sair porque eu preciso atender um pai? Não dá, né? Mais 

fácil eu pedir licença para a assistente e atender na sala da direção. Então eu sinto falta de um espaço 

para poder pensar, me concentrar, fazer alguma coisa... Tudo que envolve atividades que eu preciso de 

concentração eu tenho que fazer fora de lá.  

PESQUISADORA: E não teve nenhum momento que as professoras perceberam ou existiu algum 

diálogo em que ficou evidente a sua necessidade de um espaço, ou de um momento seu? 

ALINE - Elas percebem. Algumas até comentam, ah, não sei como você consegue. Eu digo “a gente 

eu consigo em casa...”, então elas percebem esta necessidade. Eu já passei esta necessidade para a 

direção, “que eu preciso de uma sala, pelo amor de deus, esvazia o almoxarifado para fazer uma sala 

para mim”, constrói aqui, até a gente teve uma ideia inicial de fazer uma sala neste canto aqui, com 

divisórias mesmo para eu poder atender um pai, fazer minhas coisas. Aí depois esta ideia foi 

substituída por uma sala de alvenaria que será um dia construída aqui numa futura manutenção, mas 

estas manutenções da Prefeitura demoram muitos anos. Então as professores percebem quando eu saio 

da sala porque eu não consigo. Não que elas perceberem isso faça com que elas mudem de atitude, 

elas não vão tentar conversar menos, sei lá, porque eu tenho que trabalhar. A dinâmica permanece 

sempre a mesma, mas elas percebem a necessidade sim. 

PESQUISADORA: Você considera que você tenha mais algum espaço aqui na escola? 

ALINE - Não.  

PESQUISADORA: Para além do espaço de trabalho, um espaço de aprendizagem? 

ALINE - Espaço de Aprendizagem... Ah, circulando pela escola, observando... quer dizer, eu não 

consegui inserir na minha rotina a observação em sala de aula. Isso eu não consegui dar conta. Mas as 

poucas observações que eu consigo fazer, nos momentos em que consigo andar pela unidade, que eu 

estou acompanhando a saída, que eu estou acompanhando a entrada me traz muita coisa. Nestas 

observações que eu faço eu consigo pensar e refletir sobre o andamento da escola, o que está 
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precisando melhorar, o que está precisando rever, o que eu preciso abordar, o que não está legal, o que 

está fluindo bem... Então eu acho que eu aprendo muito nestes momentos em que eu tenho a 

oportunidade de estar circulando pela escola, apesar das formações me tomarem muito tempo, já que 

os dias de PEA eu fico dentro da sala dos professores e não faço praticamente mais nada além disso. 

Não consigo acompanhar todos os horários coletivos também, senão, pronto! Eu tento, pelo menos 

uma vez por semana, estar no horário coletivo com elas, então é um dia que eu fico mais na minha 

sala. Nos demais dias a gente tenta, na medida do possível, dar uma circulada, observar como é que 

está, se as professoras tem feito àquilo que está proposto no planejamento delas. Elas têm a rotina 

semanal que eu sempre estou olhando, sempre estou indo, mas às vezes o que está lá não significa que 

acontece na prática, até para ver como tem sido a exploração dos espaços, se elas têm utilizado. Tem 

professora que não leva as crianças no parque e eu cobro, olha... não te vejo lá no parque, vou te 

buscar. Então estas observações me trazem muitos recursos para dar continuidade.  

PESQUISADORA: E esse seu momento na sala dos professores te proporciona alguma coisa?  

ALINE - Sim. Eu escuto muito, né? Mais até do que eu gostaria, mas elas falam bastante, desabafam 

bastante as angústias, o que elas pensam, como elas gostariam que fosse, então me traz muitos 

recursos também, porque eu consigo ouvir o lado delas da história, que elas que estão na sala de aula... 

Eu falo para elas, sem mim a escola anda, sem o diretor a escola anda, mas sem vocês ela não anda. 

Pode andar meio torta, mas ela vai andar. Agora sem elas, não vai. Então, elas que estão na sala de 

aula, a gente consegue ouvir bastante das ideias, das dificuldades, das angústias e isso contribui 

bastante. E até das maneiras incorretas, como pensam, da forma como tem encarado a educação, da 

forma como encaram a criança. Porque elas têm certa liberdade para falar, então elas desabafam 

bastante e dali eu também tiro bastante coisa. 

PESQUISADORA: E esse desabafo é sempre com você ou acontece com a gestão inteira? 

ALINE - Não, só comigo.  

PESQUISADORA: E os espaços da direção? Quais são os espaços da direção? 

ALINE - Tem a sala onde a assistente trabalha, que o diretor não utiliza, porque da parte burocrática, 

da papelada, ele não faz praticamente nada, quem faz tudo é a assistente, então ela acaba ficando... 

Então assim, eu não posso contar muito com ela porque ela não consegue sair disso. Não é nem má 

vontade... Por exemplo, vai ter um evento na escola e eu não posso nem contar com a presença dela no 

pátio pra me ajudar porque ela tem que dar conta de lá e não consegue ainda dar conta de todas as 

demandas que ela tem, que é muita coisa. Então lá é a sala dela, onde eu consigo atender um pai, 

porque o diretor fica mais na secretaria sentado naquela mesinha do guichê. Então os espaços que a 

gestão, o administrativo tem é a secretaria e a sala da assistente. O diretor circula muito pela escola, 

ele que faz as entradas e as saídas, ele acompanha, só a entrada da manhã que não porque é o horário 

que ele não está aqui, mas no meio do dia ele faz questão de acompanhar as entradas e saídas, ele está 

sempre lá. Às vezes, nos momentos do lanche ele também está presente, está observando, está 

intervindo, nem sempre da maneira que eu considero mais adequada, mas ele é bem presente nesta 

questão. Ele está sempre ali olhando, observando. Ele também aprende muito com estas observações, 

às vezes ele me traz algumas coisas do que ele observou, do que precisa ser revisto, o que não está 

bom, o que não está legal, o que precisa conversar com as professoras. 

PESQUISADORA: E pensando em toda essa organização dos espaços em que cada um tem o seu, 

embora cada um permeie os outros espaços em alguns momentos, percebemos certa interação entre os 

diferentes grupos: professores, gestão, crianças, funcionários e comunidade. Diante desta organização 

como você vê o clima emocional da escola, levando em consideração todos estes grupos? 

ALINE - É tenso. Na maior parte do tempo ele é bem tenso. A reação das professoras com a figura do 

diretor é muito tumultuada, elas não tem acesso a ele. Ele nunca participa de uma formação. Os 

momentos que ele tem de formação com o professor é na reunião pedagógica, onde ele é muito 

presente, ele se preocupa muito com este momento, então é um dos poucos momentos em que a gente 

consegue sentar e pensar coletivamente.  
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PESQUISADORA: Mas nestas reuniões você tem espaço também? 

ALINE - Tenho se eu ficar ali... Eu tenho que me fazer presente, mas não acontece de maneira natural 

e espontânea. Então eu me faço presente de alguma maneira. Por exemplo, sugestão de texto para 

leitura... então, é um dos pouquíssimos momentos em que a gente consegue trabalhar junto. É tensa 

esta relação também, tanto com os professores quanto nós três, não há muita abertura para conversar. 

Para ser ouvida é muito difícil, para sentar e conversar então... Você tem que falar correndo, rápido, 

porque senão levanta, vai embora e me deixa falando sozinha. Então, de forma geral, é bem tenso 

porque ele... Como posso dizer? Ele tem um jeito muito explosivo, então os professores tem medo de 

falar porque não sabe qual vai ser a reação dele nesta hora. Então elas acabam ficando muito na... não 

falam! E elas acabam reclamando muito para mim: “Ah, este portão aqui está atrapalhando!” Mas 

falar para ele que o portão está atrapalhando não falam, é muito difícil porque as poucas tentativas que 

ocorreram resultaram em reações muito explosivas, então as pessoas acabam ficando com medo 

mesmo. 

PESQUISADORA: E com você, esta relação... 

ALINE - Então, comigo é respeitosa, nunca me faltou com respeito, mas é distante. Uma coisa que eu 

não consegui, uma das frustrações que eu tenho aqui é não ter conseguido criar uma equipe, uma 

parceria. Porque eu não consegui criar uma parceria de trabalho com ele, eu fiquei muito isolada, as 

coisas que eu fazia eram as coisas que eu tinha alcance de fazer sozinha. Não dá para eu contar porque 

não escuta, porque nós pensamos de maneira muito diferente e isso acaba impactando no trabalho das 

professoras, elas percebem esta divergência, esta maneira diferente de pensar, de agir e acaba 

tumultuando todo o resto do processo. Então o clima é mais tenso mesmo, acaba aparentando calmo 

por conta das distâncias que são criadas, então para não criar conflito a gente se mantém distante. O 

grupo de professores se mantém distante, eu também às vezes me mantenho distante porque não dá pra 

viver o tempo inteiro no embate, porque senão eu fico doida, porque eu preciso manter a minha saúde 

mental, então não dá pra ficar o tempo todo no embate e acaba distante com a gestão. As professoras 

se entendem muito bem, é um grupo antigo, não tem muitas remoções, a gente tem uma ou duas 

remoções por ano e são por conta da distância mesmo, não por conta da... isso é uma coisa que eu 

questiono muito elas, porque elas reclamam tanto, tanto, tanto, tanto...  e continuam. E sabem que não 

vai mudar e porque continuar? Eu criei situações que depois eu até me arrependi de ter dito isso 

porque a pessoa ficou ofendida. Eu questionei, caramba... tá... E aí? Não está bom. Não está mesmo! 

Eu concordo. Porque das queixas muitas delas tem fundamento, outras não , né? Das dificuldades que 

o professor tem de ver o todo, né? Hoje, eu estando na coordenação mesmo, eu vi coisas que eu 

reclamava enquanto professora que hoje eu não reclamaria, porque eu não tinha visão do todo, eu tinha 

visão da minha sala de aula, do meu mundinho ali, né? Mas a maioria das coisas tem sentido, tem 

fundamento, só que elas sabem que também não vai mudar e elas permanecem. Permanecem sob qual 

argumento? Ah, porque o grupo é bom, porque entre elas se dão bem, se apoiam, estão muitos anos 

juntas... então elas acabam permanecendo na escola.  

PESQUISADORA: E você está se removendo por quê?  

ALINE - Distância em primeiro lugar. Porque quarenta minutos de carro todo santo dia ocupa muito 

meu tempo, é muito corrido. Mas também não só por isso, porque para o coordenador conseguir 

realizar um trabalho eu acho que ele precisa ficar um tempo na escola, não é com dois anos... Por 

exemplo, hoje, estando há dois anos aqui, eu vejo que algumas coisas eu consegui e que conseguiria 

mais se eu permanecesse. Então, para a coordenação ficar mudando de escola com muita frequência é 

ruim, porque você não consegue construir nada. Mas além da distância, a questão do clima, da falta de 

espaço que eu tenho, de eu não ter conseguido construir esta parceria com o diretor, isso me angustia. 

E eu sei que eu não vou conseguir mudar isso, então se eu ficar aqui vou acabar ficando igual elas, 

reclamando, reclamando... e eu não quero não, rs. 

PESQUISADORA: Veio CP para cá? 
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ALINE - Veio uma pessoa que não vai assumir, pois está em outro cargo e aí vai entrar uma 

professora da casa como designada, que é bom, pois já começa o ano com alguém e ela também já está 

interada dos espaços e da rotina. 

PESQUISADORA: Faça uma comparação entre uma escola que você já trabalhou e esta EMEI em 

relação ao início do trabalho. Por exemplo, como que foram os seu primeiros meses aqui e em outra 

escola que você tenha lembrança? Que você considerou interessante ou que tenha algum aspecto que 

você guarda. 

ALINE - Aqui eu acho que é o lugar que eu iniciei a minha constituição enquanto CP. Aqui eu 

considero que eu comecei a me formar enquanto CP. Me sentir uma CP. Até porque eu comecei com 

vaga precária numa EMEI, mas era uma EMEI super organizada que andava sozinha. Eu cheguei e só 

dei continuidade ao que já estava andando muito bem, obrigada! Não precisou nenhum grande esforço 

de minha parte, não. Era uma EMEI pequena, muito organizada, os professores muito bem articulados, 

assim... você olhando para eles percebia que o processo formativo tinha sido muito significativo. Era 

uma escola redondinha, tinha seus desafios como todas têm, mas era uma escola que funcionava muito 

bem.  

PESQUISADORA: Isso logo no começo do ano ou... 

ALINE - Não, já peguei o bonde andando, entrei em agosto. Mas eu só dei continuidade àquilo que 

estava acontecendo. A EMEF foi muito tumultuada, pois eu nunca tinha trabalhado em EMEF. A 

minha primeira experiência com EMEF foi lá e foi péssima. Tanto que eu não quero voltar para EMEF 

nem por misericórdia. Vou fugir dela enquanto eu puder. Todo mundo falava para eu não levar em 

consideração só lá, que existem outras, mas lá foi minha única experiência e muito obrigada, eu não 

quero mais. E lá eu também não me sentia CP, eu tinha... Eu aprendi muito com a outra CP, 

observando o trabalho como era, mas assim, não me sentia uma CP lá dentro. Então aqui eu comecei a 

me constituir como CP, então... E o cargo de CP você é muito vitrine, né? Isso para mim foi um 

grande dificultador. Se eu comparar como eu cheguei a outras escolas enquanto professora, foi muito 

mais tranquilo, eu acho até pela minha própria segurança. Eu me sentia muito mais segura enquanto 

professora, então eu chegava aos espaços e esta segurança transparecia naturalmente. E eu era 

professora JBD, aquele professor que dá sua aulinha e vai embora para casa. Nunca fiz JEIF na vida 

enquanto professor, então era muito aquela coisa, chegava lá, fazia o meu trabalho da maneira que eu 

achava que era mais adequado, mais correto, sempre busquei seguir as orientações, mas eu fazia o meu 

trabalho e ia embora para casa. Então sempre foi muito mais tranquilo, tanto as minhas chegadas às 

escolas, porque eu mudei muito de escola também. No início eu era adjunta, então cada ano eu estava 

numa escola, depois, mesmo quando eu virei titular eu também... Porque entre ficar titular e vir para a 

coordenação foram só três anos. E enquanto coordenação, não... As pessoas esperam de você... Você 

chega às escolas e as pessoas já vão logo falando “meu deus, o que essa aí vai inventar?” Então as 

pessoas esperam mais de você, você está mais no foco, mais em observação. Quando eu cheguei aqui, 

me senti muito insegura, estava sozinha na coordenação porque na EMEF eu ainda tinha a outra CP 

para me apoiar, para me ajudar... Aqui era só eu mesmo, então foi mais difícil este começo até eu 

conseguir entender o que era a coordenação. Cometi muitos erros que hoje não faria novamente, mas 

foi um começo muito tumultuado. 

PESQUISADORA: E como é um dia típico aqui na escola? 

ALINE – Bem... Eu chego, já ligo o computador porque lá já está a documentação que eu tenho que 

dar contar. Se for dia de formação eu tenho que preparar o PEA, tem que separar os textos, sempre tem 

mãe para atender ou pelo telefone, ou que aparece aqui, ou algum problema que a gente chamou a mãe 

para conversar... Então sempre tem alguém para atender. A partir das onze horas começa minha 

formação com os professores. Das onze horas até quatro e meia é a formação. Se não é o PEA, é o 

horário coletivo. Então, neste horário coletivo, a gente tem que organizar algumas atividades, sei lá, 

semana da criança, mostra cultural, dia da família... Então é o dia que eu tenho para poder sentar com 

elas para a gente poder discutir o que fazer, porque eu procuro, na medida do possível, ouvir bastante, 

até para eu envolvê-las e colher ideias, até para eu não ter que fazer tudo sozinha, porque senão acaba 

me sobrecarregando. É um grupo bem receptivo, aquilo que se a gente pensar junto para fazer, elas 
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fazem. Elas vão lá e abraçam a ideia e fazem coletivamente. Então, neste sentido, não tem o que eu 

peça para elas fazerem... elas podem fazer reclamando, mas fazem. Então os dias que não são de 

formação que, por exemplo, é o dia de hora atividade livre delas é o momento que eu tenho para 

circular na escola, para poder conversar com um professor, para poder resolver alguma questão 

burocrática, para poder conversar com alguma criança que às vezes precisa atender essa criança... São 

nestes dias que eu consigo me dedicar a essas coisas. Tento fazer o meu planejamento semanal, onde 

eu possa deixar registrado o que eu preciso fazer naquela semana, mas nem sempre eu consigo, mas 

tenho buscado. E quando eu consigo fazer, me ajuda bastante. Porque senão eu fico correndo de um 

lado para o outro e quando eu vejo o dia passou e eu não fiz nada, (risos). Então eu ter por escrito que 

eu tenho que dar conta desta formação, que eu tenho que orientar os professores sobre tal assunto, eu 

tenho que fazer tal intervenção, tendo tudo isso organizado e escrito me ajuda a nortear, porque senão 

as demandas do dia-a-dia que vão surgindo acabam tomando todo seu tempo e você...aquilo que você 

queria abordar mesmo, aquilo que eu vejo que é necessário, acaba ficando sempre de lado.  

PESQUISADORA: E esse registro você entende que foi uma aprendizagem a partir da necessidade da 

coordenação ou não? Esse seu registro você já trouxe com você? 

ALINE - Eu comecei a fazer este ano. Eu saía daqui, depois de oito horas e meia trabalhando como 

uma condenada e chegava em casa com a sensação de que não tinha feito nada. Eu corria o dia inteiro 

e parecia que não tinha feito nada. Então surgiu desta necessidade de eu conseguir me organizar. 

Porque eu sou meio metódica, né? Então ter isso escrito me traz um pouco de conforto também. Mas é 

uma tentativa, porque eu não consigo do jeito que eu gostaria. 

PESQUISADORA: Você falou um pouquinho do PEA, dos horários coletivos. Como que é a 

dinâmica do PEA? Como é a organização? 

ALINE – Então... o PEA eu busco sempre fazer uma pauta antes, baseada naquele cronograma inicial 

que é feito. E basicamente, a maior parte do tempo, ele gira em torno de leituras e discussões de texto. 

Como nosso PEA este ano foi de Jogos e Brincadeiras, então eu consegui dar uma introduzida mais 

em questões práticas, então a gente assistiu vídeos de brincadeiras, fizemos pesquisas de brincadeiras, 

elas aplicavam as brincadeiras, traziam para os momentos de estudo, elas compartilhavam, ah, eu fiz 

assim... Consegui introduzir um pouco mais destes momentos no PEA, mas ainda gira mais em torno 

de leituras e discussão de textos. E é um desafio, porque mesmo nestes momentos não são todos que 

participam. Sempre tem aqueles que se empenham, que vai lá, que realiza a proposta, que busca 

alguma maneira de registrar aquilo para trazer ao grupo e outros não se empenham tanto, fazem lá um 

feijãozinho com arroz para poder trazer algum retorno para o grupo, para não falar que não fez nada. 

Mas delas, o que eu tenho ouvido, é que elas consideraram importantes também, que trouxeram 

aprendizagens bem significativas estes momentos de troca, de pesquisa de brincadeiras, de aplicação 

de brincadeiras. E para mim também é um desafio porque eu, se eu olhar o meu percurso formativo, eu 

estou muito acostumada com esta questão mesmo do professor vir, ler um texto e conversar ali e 

acabou. Então para eu quebrar esta barreira também e não transformar os meus processos formativos 

também desta forma sistemática, também é um desafio que me demandou um tempo de pesquisa, de 

alternativas, de buscar algumas coisas. Mas para mim ainda estes momentos foram muito pontuais, eu 

acho que é um caminho que tem que ser mais explorado, até porque elas saem muito cansadas, os 

momentos de formação que são depois da sala de aula elas estão cansadas, estressadas e muitas não 

querem nem te ouvir. Os momentos de leitura são aqueles de eu ler e não comentar nada para terminar 

rápido, então eu acho que este caminho de troca de experiência pode ser mais significativo, mas 

também tem que quebrar barreira em relação ao professores também, né? Para eles se envolverem 

mais, não acharem que aquilo é para passar o tempo, que a CP só está inventando coisas para eles 

fazerem, que está dando trabalho. Então é uma quebra de barreira para os dois lados, eu vejo para mim 

como coordenadora e também para o professor. 

PESQUISADORA: Você mencionou os seus processos formativos... do histórico dos seus processos. 

Mas eu queria ouvir um pouco sobre o contexto da coordenação pedagógica. Falando das formações 

que você teve acesso, qual é o seu olhar? Em que momentos eles aconteceram? Pensando que você é o 

par avançado de um grupo, você precisa estar o tempo todo se interando das questões e necessidades 
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deste grupo. Como você vê os seus processos formativos em relação aos seus formadores de DRE e 

SME? 

ALINE - Eles são pontuais. Eles ocorrem de maneira muito rápida, muito breve perto de todas as 

nossas angústias, de todas as nossas dúvidas que eu tenho enquanto CP, por exemplo. Eu ainda me 

considero começando, então eu tenho muitas dúvidas de como fazer... Os poucos momentos de 

formação que eu tenho na DRE para mim são importantes, até pela troca com os pares, que é um 

momento que eu consigo encontrar com outros coordenadores, que eu também relato minhas 

angústias. Então estes momentos são muito significativos, até mais pelas trocas que a gente consegue 

fazer nas discussões, mesmo durante as formações em si. Se a gente parar para pensar o ideal seria 

mais, só que a gente sabe as dificuldades que tem, tanto para a gente sair da escola, que é difícil da 

gente conseguir sair daqui, uma vez que entra para sair é uma coisa... e também para quem é de DOT. 

Você juntar todos os coordenadores de diversas unidades, com maior frequência, é difícil. Porque a 

responsabilidade de DOT não é só formação e é uma rede inteira, uma DRE inteira que se tem que dar 

conta. Então, por mais que eu veja que seja necessária, eu também entendo que é um desafio que não 

depende só da DOT ou da DRE. São problemas muito maiores do que isso, mas se tivesse 

oportunidade de ter outros momentos de formação seria bom. 

PESQUISADORA: Então você falou para mim um pouquinho sobre os espaços de formação, da 

JEIF, da sala de aula... Em relação aos espaços lúdicos, você percebe alguma aprendizagem para o 

CP? Se sim, qual? 

ALINE - As áreas externas proporcionam muitas aprendizagens para as crianças. Além de ser um 

momento muito prazeroso para eles, porque a utilização das áreas externas é onde a gente vê as 

crianças mais felizes, este momento de brincar no parque, mesmo nos momentos dirigidos, onde a 

professora traz uma brincadeira, a gente vê o quanto eles se envolvem, quanto àquela criança que não 

se concentra se concentra, o quanto aquela criança que não para, brinca... interage... Então eu acho que 

são espaços riquíssimos de aprendizagem para as crianças, tanto em relação à interação como o 

desenvolvimento da linguagem, porque é um momento que eles têm liberdade para poder conversar 

com o colega, é um momento onde eles têm espaço para poder conversar com o professor, porque a 

hora que o professor está observando o parque é a hora que a criança chega para contar algum 

momento que ela viveu, que na sala de aula ela não tem oportunidade de contar. Então eu vejo que 

nestas áreas as crianças aprendem muito e os professores também, porque quebrar essa questão da 

escolarização na educação infantil é um desafio muito grande, a gente está caminhando bem 

lentamente, eu diria. Mas elas começam a perceber que nestes momentos, mesmo que de maneira 

pontual, o quanto é importante este momento do brincar. A gente tem batido muito na questão do 

brincar no espaço da sala de aula, não só nas áreas externas. Porque senão fica muito preso a questão 

da linha do tempo e as condições climáticas. E no dia que esta chovendo? Então o brincar na sala de 

aula... o brincar de faz-de-conta... é uma coisa que a gente tem buscado explorar com maior 

intensidade. Mesmo nas compras dos brinquedos que é um grande desafio, pois são materiais de uso 

coletivo, que se desgastam muito rápido e nem todos tem o mesmo cuidado, mesmo empenho na 

conservação, o que gera conflito entre o grupo, mas na sala de aula a gente ainda precisa caminhar 

muito, porque ainda está preso nesta questão de atividades, lição, aprender, pintar o alfabeto, números. 

A leitura das avaliações das crianças (refere-se ao relatório descritivo), nossa... ela é extremamente 

reveladora... No primeiro semestre eu não consegui ler de todos, neste segundo semestre eu fiz questão 

de ler todos, me demandou um tempo homérico! Eu tenho quinhentas crianças aqui, foi... muito 

significativo. Isso para mim também foi um grande aprendizado este ano. O quanto você ler estas 

avaliações, o que elas colocam, a visão que essa professora tem dessa criança. Onde ela focou o 

olhar... o que é mais importante... ou aquele que você viu que não conseguiu desenvolver com 

propriedade um trabalho, é vazia a avaliação. E você olha para o professor e você entende um pouco, 

realmente, não tem mesmo o que escrever. Ele vai escrever o que? Então o quanto é revelador esta 

leitura. É uma coisa que me ensinou muito este ano. Neste aspecto eu sinto falta de não permanecer, 

porque a leitura destas avaliações me trariam muitos recursos para eu explorar, tanto em processo 

formativo quanto em intervenção para o próximo ano: “Olha, isso eu preciso conversar com elas mais 

sobre este assunto... Está faltando... Eu preciso pensar nisso...” Até falei com elas no fechamento do 
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PEA que era preciso deixar pensado o PEA do ano que vem, até porque não tínhamos ainda um nome 

para assumir a coordenação, então eu disse que elas tinham que deixar alguma coisa pensada. Até 

puxando aquilo que eu vi que estava faltando nas avaliações, pensei em inserir algumas dicas, “oh, 

vocês poderiam estudar sobre isso, acho que está faltando...” Então eu aprendi muito com a leitura 

destas avaliações, não diretamente para o meu trabalho na próxima escola, mas o quanto é importante 

acompanhar mais de perto a elaboração deste documento, porque pode ser que nem o professor tenha 

noção do quanto ele é comprometedor, né?  

PESQUISADORA: E os espaços do colegiado da escola? APM, C.E... Quais são estes espaços? 

ALINE - Têm as reuniões que são realizadas periodicamente onde a gente tem mais participação da 

comunidade do que dos professores. Mas assim, né? Eles são participativos, a meu ver, de corpo 

presente. Não de opinião, eles vem nas reuniões, mas vem para ouvir. Não vem para falar, não trazem 

nenhuma mudança para a escola. É apresentada uma pauta, eles escutam a pauta, assinam a lista de 

presença e é isso aí. Não contribuem. E nem tem a participação dos professores, os professores que 

fazem parte desta APM não participam, só assinam a lista de presença no final. Então impera a 

vontade, a opinião de uma única pessoa. 

PESQUISADORA: E o que desafia neste trabalho de coordenação? Não só nesta escola, mas em todo 

o seu percurso de CP e da figura do coordenador pedagógico? 

ALINE - Eu acho que o que traz mais desafio para o cargo em si é você dar conta de todas as questões 

pedagógicas que envolvem a escola. É uma demanda muito grande você conseguir acompanhar 

realmente o trabalho do professor em sala de aula com aquilo que é planejado, com aquilo que precisa 

ser revisto. Você fazer este acompanhamento, eu acho um grande desafio do cargo em si. Até porque 

não se resume só a isso. Algumas demandas surgem ao longo do percurso que às vezes nem é do 

coordenador, mas que acabam se misturando e quando você vê você já está envolvida naquilo mesmo 

que não seja o seu. Então, para mim, o grande desafio é isso: como acompanhar aquilo que 

efetivamente é meu? Porque o pedagógico é meu.  

PESQUISADORA: Se você receber um coordenador iniciante, que está começando a carreira, quais 

dicas você daria para ele ou ela? 

ALINE - Eu acho que coordenador tem que ouvir muito, tem que saber ouvir, filtrar também. Por 

que... Eu vejo assim, como eu escuto muito aqui... Eu falo para o diretor que eu queria ter uma sala 

porque eu queria ter certa distância às vezes, porque senão você fica muito envolvida. Porque 

professor reclama mesmo, é natural do professor, do ser humano, mas essas escutas são muito 

significativas porque me trazem a visão de quem está muito lá na lida, do dia-a-dia com a criança. 

Porque, por mais que a gente esteja próxima, nós não estamos lá. Então é uma dificuldade que eles 

encontram e que às vezes eles precisam ser ouvidos. E ouvir não só no desabafo, porque eu acho que 

não é função do coordenador ser amigo do professor. Você tem que ouvir filtrando o que daquela 

queixa tem fundamento e o que a gente pode mudar para auxiliar aquele professor. Saber ouvir para 

poder fazer esta filtragem. E, ao longo do percurso, este coordenador que está começando deve ir 

identificando o que é seu, porque senão ele acaba tentando dar conta de demandas que não são dele e 

aí você vai acabando com uma sensação de frustração muito grande. E isso só o tempo traz, não 

adianta outro coordenador dizer “isso você tem que fazer que é seu, isso você não faz porque não é 

seu”, isso é uma coisa que cada coordenador vai construindo, mas tem que estar atento a isso também. 

Porque senão a vida vai levando, vai levando e você está se aposentando e não conseguiu descobrir 

aquilo que é seu realmente. Está sempre de olho nesta questão: o que é importante para mim enquanto 

coordenador daquela unidade escolar? E buscar ajuda, não só enquanto coordenador, porque quando 

você é professor e começa numa escola você tem automaticamente uma pessoa ali que é o seu par, tem 

outros professores que vão lhe ajudar, você aprende com a parceria, com o compartilhamento dos 

problemas comuns. Coordenador... não necessariamente. Se você começa numa EMEI ou num CEI, 

você está sozinho. Então tem que buscar ajuda. Buscar mesmo trocas com outras pessoas do cargo, até 

para você poder fazer essa troca, essa partilha que tanto alivia o psicológico, o emocional, como 

também facilita pois aquela pessoa é um par mais experiente que você e pode lhe ajudar ali nas 

angustias. 
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PESQUISADORA: Ok, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? 

ALINE - Não. 

PESQUISADORA: Muito obrigada! 
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Entrevista 3 – Coordenadora Marta (nome fictício) 

 

PESQUISADORA – Eu gostaria de iniciar esta entrevista falando um pouco da sua infância. Que 

você contasse um pouco sobre os espaços e pessoas que estavam presentes na sua infância. Quais eram 

os espaços destinados ao brincar? O que você aprendeu com cada um deles? Se você teve alguma 

dificuldade de interação... Fale um pouquinho sobre estes espaços do brincar que você consegue se 

lembrar. 

Pausa. Choro. 

MARTA – Desculpe... É que eu lembrei tanto da minha mãe. Como dói... Bom... Eu nasci em 

Martinópolis, é uma cidade do interior de São Paulo, é do lado de Presidente Prudente. Morei cinco 

anos lá. Por se tratar do interior, é um lugar muito gostoso, uma cidade maravilhosa. Minha tia, que é a 

única irmã da minha mãe, ainda mora lá. Minha mãe já faleceu e a gente a tem como referência por 

parte de mãe. E a gente ainda tem contato com ela, vamos para lá vê-la, ela vem para cá. A gente fala 

que ela pode viajar bastante pois está aposentada, então ela anda muito, ela tem rodinha no pé (risos). 

Então ela sempre vem. Agora, lá a gente sempre teve uma experiência muito boa, eu tenho amigos até 

hoje que a gente mantém de lá daquela época da minha infância. Porque naquela época a gente podia 

brincar na rua, apesar de que, quando eu vim, com cinco anos e meio, morar em Poá, que meu pai 

decidiu que voltaríamos para São Paulo, foi muito tranquilo. Meu pai era daqui e minha mãe era do 

interior. Aí quando a gente voltou... A rua da minha casa, onde eu morava, era uma rua que só tinha a 

família. Porque a minha avó era espanhola e todos os tios e primos moravam na mesma rua, até hoje. 

Então a gente conviveu muito, participou... eu brinquei muito de pipa, de carrinho de rolimã, tive uma 

infância muito feliz, não posso dizer em nenhum momento que minha infância não foi feliz. A única 

exceção que tinha em casa era que minha mãe não deixava assistir televisão. Ela falava que a gente 

ficava muito presa na televisão, então minha casa, no começo, não tinha televisão. Só tinha televisão 

na casa da minha avó. Às vezes, quando a gente queria assistir alguma coisa, mesmo que fosse só pra 

ficar olhando, porque tinha coisa que a gente nem entendia, a gente às vezes ia dar uma olhadinha... 

Porque todo mundo falava da televisão. A minha avó era muito legal, participativa com a gente, meu 

avô já era falecido, então meus tios e minhas tias eram muito próximos, faziam muitos brinquedos 

para a gente. A gente brincava de pião, de bolinha de gude. A minha tia fazia aquelas pipas, aquelas 

capuchetas, sabe? Então foi uma época muito boa. Se alguém perguntar se eu fui infeliz... Nunca! 

(choro) 

PESQUISADORA – Ao contrário, né?! Pelo jeito você guarda muitas lembranças boas.  

MARTA – E na verdade, eu falo sempre para o meu pai até hoje... meu pai é vivo, ele tem oitenta e 

dois anos e ele fala assim: “Ah, as crianças hoje não brincam! Ué, pai? Mas é porque hoje as coisas 

são todas diferentes, né?!” As pessoas estão mais presas em casa e a relação também é diferente. Mas 

é lógico que também existe o momento de brincar, existem outras maneiras de brincar. Mas eu falo 

assim que era tão importante a gente saber que ia para a escola, porque eu fiz EMEI. Na época em que 

eu fiz, quase não tinha EMEI em Poá, mas tinha uma escola que tinha e no dia em que nós fomos fazer 

a inscrição... eu lembro até hoje, eu adorei a EMEI. E meu irmão que me levava, eu tinha mais três 

irmãos na época, porque depois minha mãe adotou mais um. Ele me levava... e ele brigava tanto 

comigo que minha disse “a partir de amanhã você vai sozinha”. Então eu deveria ter um seis anos e 

eu ia sozinha para a escola e eu achava aquilo o máximo, porque eu ia e voltava e não tinha ninguém 

comigo. Então tinha as pessoas na rua que andavam, mas aquele era horário de criança, não tinha tanto 

perigo e eu também morava perto da escola, então não era um trajeto tão longo. Mas eu achava 

demais. E a professora da EMEI, eu lembro até hoje, ela tinha uma coisa muito legal, nós tínhamos um 

dia, não lembro qual dia exatamente, mas nós tínhamos um dia que ela levava a gente num parque que 

era próximo à escola e a gente ficava brincando a tarde inteira no parque. E aquela lembrança é uma 

coisa tão maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa. Dos meus irmãos, só a do meio não fez EMEI 

que não tinha na época.  

PESQUISADORA – Então o espaço que você lembra da sua EMEI é o parque? 
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MARTA – É o parque. E era um parque maravilhoso! E eu tenho uma amiga até hoje que ela se 

chama Tânia e eu bati o cavalo de pau... sabe o cavalo de pau? Bati o cavalo de pau no rosto dela, 

nossa ficou toda inchada. E passaram uns quinze dias, meu pai trabalhava no sistema de água e esgoto, 

que era o antigo SAE, e tinha um clube e eu fui com ela e nós jogávamos boliche , nós éramos 

pequenos, seis e sete anos, e eu derrubei a boliche também no pé dela (risos) e ela dizia “você quer me 

destruir”. Mas não era, é que nós tínhamos muito acesso a muita coisa, brincávamos e era muito 

gostoso, muito divertido. 

PESQUISADORA – E do Ensino Fundamental? Você lembra alguma coisa em relação aos espaços? 

MARTA – Lembro. Assim... eu estudei no Batuíra, que é uma escola em Poá. Da primeira a quarta 

série eu tive duas professoras, dona América que foi professora e foi minha primeira diretora no 

Estado que eu peguei aula. E eu lembro quando eu cheguei ao primeiro ano que eu tive um conflito 

com a professora America porque eu não queria ficar sentada sozinha, eu ficava de pé na sala e ela me 

dizia: “Senta!” E eu: “Não, não quero! Se eu não ficar com o colega eu não quero ficar”. Porque na 

EMEI era tudo junto, né? Aí ela mudou as carteiras, colocou de dois em dois para a gente poder ficar. 

E ela falava para todo mundo: “Essa menina fez eu mudar a sala”. Mas eu me lembro muito bem do 

Fundamental, dos professores... Eu lembro de uma professora da quinta série que eu detestava ler 

nesta época, ela se chama Regina, ela é viva ainda, a Regina Jacó. E ela vinha, trazia um livro, 

qualquer livro... E ela lia um pedacinho para nós. Ela parava de ler, começava a aula e a gente 

perguntava: “Professora, e o restante?” E ela: “Não, amanhã a gente continua” Passava uns dias e 

ela de propósito, lógico! Depois a gente começou a perceber, falávamos “nossa, essa professora é 

meio doida!” Mas não é... era um incentivo, né? Ela emprestava os livros dela para a gente ler, 

conversava na sala e eu falo né, outro dia eu até encontrei com ela, era uma pessoa que tinha uma 

expressão muito forte com a gente, né? Ela falava assim, como ela era professora de português, né, 

“olha a única forma de vocês conhecerem o mundo é através da leitura”. E para nós, naquele 

momento... lógico, existiam outras maneiras, mas para nós era o que bastava. Então eu não posso 

reclamar deles. Eu acho que o período mais acolhedor, fora a EMEI, foram os quatro anos do ensino 

fundamental foi muito bom, que a gente tinha mais independência, tinha mais buscas... 

PESQUISADORA – E você fez magistério?  

MARTA – Eu fiz. Eu fiz o primeiro ano no Ensino Médio normal, que eu estava em dúvida. Depois, 

no outro ano, eu fui estudar no antigo Municipal, que era em Poá, que era o magistério.  

PESQUISADORA – Eram quatro anos de estudo ou não? 

MARTA – Quatro anos que aí tinha aquele aprofundamento para a Educação Infantil. Eu terminei em 

1984. Por isso que eu falei que quando foi em 84 nós terminamos na Prefeitura de Poá, a escola 

também pertencia à Prefeitura. Aí terminamos e no outro ano teve uma inscrição, em 85, e nós fomos 

fazer inscrição para a EMEI. Tinha acabado de sair da sala de aula. Aí o moço que nos atendeu disse 

para levarmos as carteiras. Eu perguntei: “Carteira?”  “É, vocês já vão ser contratadas”. Como 

assim? Não tem uma entrevista, nada? Não... aqui não tem professor.” E não tinha, né? Aí a gente foi 

tirar carteira profissional, porque era CLT. Então em 1985 a gente já estava no primeiro ano da EMEI, 

que eram os primeiros anos que as EMEIs de Poá estavam funcionando, que eram assim, na verdade 

eram duas salas, uma merendeira e os professores. Não tinha diretor, não tinha coordenador, nada... E 

aí tinha um espaço da Prefeitura que ficava a Secretaria de Educação e eles vinham atender a gente no 

que precisávamos, mas eram salas isoladas. Igual a antiga escola, que o pessoal fala, na área rural, era 

muito parecido.  

PESQUISADORA – E você achou que o magistério deu conta para você iniciar a sua carreira assim 

tão de repente? 

MARTA – Eu tinha muita preocupação no começo, até medo, porque na verdade a gente não sabia o 

que ia pegar e não tinha ninguém para ajudar, mas os professores que eu estudei lá, eles falavam muito 

assim, “ah o aluno fez birra, e aí como vocês fariam?” Então a gente tinha muitas discussões, então 

quando acontecia alguma situação de enfrentamento com o pai, tinha uma professora de Didática que 

falava assim “Olha, a melhor companhia nossa é o pai. Se o pai reclamou, sim, pai, o senhor está 
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certo. O senhor quer uma água, quer um café?” Eu me lembro das coisas que ela falava... Depois que 

o pai se acalmar aí você fala: “Pai, olha isso aconteceu... foi assim...”. E a gente pensava, “nossa... 

essa professora é meio louca, porque como uma situação difícil a gente vai pedir calma para a 

pessoa?” Então a gente teve muito essa prática. Nos horários de estágio, a gente tinha a professora de 

estágio que a gente dava a devolutiva para ela. Ela perguntava como foi o estágio, o que aconteceu. E 

eu achava aquilo um absurdo... E ela dizia que não estava conferindo se tínhamos ficado todo o 

período, mas sim o que a gente tinha aprendido, o que foi bom... Hoje eu compreendo que, na verdade, 

ela estava nos iniciando em contexto de diálogo, de compartilhamento de vivências, de troca de 

experiências. Hoje é o que eu faço com as professoras na JEIF. Então eram muito interessante as 

discussões que ela trazia, acho que ela foi um par avançado para nós e acho que, na verdade, acabou 

me ajudando a olhar as crianças de forma diferente. Porque na Prefeitura de Poá, quando eu cheguei, 

estava na época de proibição de usar o mimeógrafo, estava proibido. E tinham umas pessoas que 

tinham o mimeógrafo e rodavam as atividades escondidas. E eu dizia, gente se é proibido, porque que 

usa o mimeógrafo escondido? Se quer usar porque não fala que quer usar. E uma série que eu fiz lá em 

Poá, era tudo trabalho coletivo só que tinha uma questão na época que a professora falava assim, 

quando a criança desenhasse tinha que escrever o que a criança desenhou. Então às vezes eu não 

conseguia, mas era uma tarefa, então quando as crianças estavam no parque eu ia chamando, “O que 

você fez? O que você desenhou?” Hoje é descontextualizado isso, mas era uma prática que a gente 

fazia. E que às vezes eu fico pensando, nossa eu ficava tão preocupada porque não dava conta, e ficava 

com as crianças naquelas mesas compridas e eles iam fazendo e tinham um ritmo diferente. Eu 

pensava: “Nossa eles são tão pequenos e porque precisa ser tão quadradinho?” Mas tinha que 

cumprir a tarefa, porque depois quando tinham as reuniões a gente tinha que comentar o que as 

crianças fizeram... A diretora que acompanhava queria olhar os relatórios que eram feitos, porque 

naquela época a avaliação na Prefeitura de Poá era em cima do que a criança tinha feito. Não era uma 

descrição total, mas a preocupação que eles tinham era se as crianças estavam aprendendo, se elas 

conseguiam utilizar tal material, que hoje, se você olhar, está fora do contexto, lógico, mas você tinha 

que dar retorno. E como nós todas éramos inexperientes, eles ficavam preocupados com o que 

estávamos fazendo na sala, porque eles não acompanhavam, eles não estavam lá. As visitas 

aconteciam uma vez a cada cinco meses.  

PESQUISADORA – E no seu magistério você lembra de algum espaço em específico? 

MARTA – Sala de aula e sala de vídeo. 

PESQUISADORA – Usavam bastante a sala de vídeo? 

MARTA – Usávamos. Muito para as discussões das práticas. 

PESQUISADORA – Mas poderia ser em qualquer sala? 

MARTA – Sim, mas lá a disposição das cadeiras proporcionava um ambiente melhor para as 

discussões. 

PESQUISADORA – E na faculdade? Você fez pedagogia? 

MARTA – Primeiro eu fiz História. Depois de um tempo que eu estava fazendo História uma amiga 

me convidou para fazer complementação pedagógica. Ela disse que a gente poderia prestar o concurso 

para a Prefeitura de São Paulo. Era quinta, sexta de manhã e sábado o dia todo. Então a gente tinha 

muito trabalho, eu fiz na Castelo e foram quase três anos de complementação. Era muita coisa para 

fazer e eu já trabalhava no Estado, mas deu para levar. Aí depois no final é que eu vim para a 

Prefeitura de São Paulo. Na verdade eu prestei como adjunto de História, porque eu não tinha certeza 

se queria vir para a coordenação, porque na época tinha o adjunto e aí eu prestei, entrei e aí depois que 

eu estava uns seis meses dando aula, me falaram que haveria um concurso para coordenador e, embora 

eu não entendesse muito ainda da organização, eu fazia um projeto na PMSP em que eu trabalhava 

com a horta com os alunos. Os alunos todos indisciplinados do Alexandre Vannuchi, eu pegava para 

trabalhar na horta. E aí o pessoal de São Miguel me chamou para entrar num grupo de estudo, e eu não 

sabia nada, e nós dividimos os autores e eu lembro até hoje que eu fiquei com o Pedro Demo e eu 

comecei a gostar da bibliografia. E os grupos de professores antigos falavam das várias gestões que 
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passaram, Erundina... E aquilo foi minha sorte porque a prova da Carlos Chagas tinham textos 

enormes, mas eu lembrava muita coisa da conversa e do que eles falavam... “olha na minha época era 

assim...” Para mim, foi a melhor forma de aprender e na segunda chamada eu já fui. Aí eu fiquei seis 

meses numa EMEI, depois um ano em outra EMEI e aí eu queria voltar para a sala de aula, tive uma 

crise e queria voltar. E eu tinha um amigo na época que trabalhava na coordenação e ele disse para eu 

entrar na remoção e ir para a escola dele, o Oswaldo Aranha. Eu disse que não, pois a escola era muito 

grande, mas ele me convenceu e eu fui. Fiquei um tempo lá, gostei do trabalho da EMEF que era 

muito bom. 

PESQUISADORA – Só para a gente fechar esta questão do seu percurso formativo, você me falou 

desde a EMEI, ensino fundamental, magistério, faculdade... Destes espaços, quais deles você aprendeu 

mais? 

MARTA – Eu não sei precisar... Eu gostava muito de ir para a EMEI porque eu acreditava que era 

muito importante você ir sozinha e voltar sozinha. Eu achava que era a maior independência deste 

mundo. O Fundamental, da quinta até a oitava, também foi um diferencial de estudo e organização. Eu 

adorava ler, construir essa relação de aprendizagem, de estudar. Eu descobri este mundo novo através 

do professor Miguel de História, que era fascinante, tinha um carisma que nos dizia tudo com o olhar. 

Ele trazia aula para nós que eram naqueles projetos de slides, porque na época não tinha outros 

equipamentos, trazia imagens de fora do Brasil, trazia mapas... Acho que foi por causa dele que fui 

fazer História. A faculdade, a gente tinha muito a questão do grupo, mas o conhecimento éramos nós 

que procurávamos, não tinha mais o acompanhamento dos professores como no magistério e eu acho 

ruim porque a aprendizagem continua, nunca deixamos de ser aprendiz em assuntos novos.  

PESQUISADORA – A História você fez no mesmo lugar em que fez a complementação?  

MARTA – Não. A História eu fiz na UMC. Mas quando eu fiz a complementação não tinha intenção 

de sair da sala de aula. Tanto que, depois de um tempo na coordenação, eu me arrependi. Por mais que 

os alunos do ensino médio fossem difíceis, era eu e eles.  

PESQUISADORA – Mas quando você foi para a coordenação você disse que se arrependeu no 

começo. Por quê? Quais foram as suas dificuldades? 

MARTA – Porque na sala de aula, não que você saiba tudo, mas você sabe como lidar com o aluno. 

No meu caso, que passei por EMEI, pelo Fundamental, pelo Médio, eu sabia como lidar com eles. Eu 

aprendi a olhar para os sinais que os alunos apresentavam, sabia que horas e como intervir com eles. 

Agora quando você chega à coordenação é muito difícil porque você tem que estudar com pessoas que 

não querem estudar, que fizeram opção de um horário que elas não querem, então todo momento você 

tem que relembrar, chamar, convencer... Isso é muito desgastante. E todo mundo acha que no horário 

coletivo todo mundo pode dar recado, falar, conversar, atrapalhar... Porque eu entendo que o horário 

coletivo você pode conversar, mas você tem que avançar. E a gente só fica assim “ah, porque isso não 

deu certo... ah, porque isso é muito ruim!” Então qual é a alternativa? Não dá para fazer diferente? 

Não é essa construção que a gente espera. Eu digo que não concordo com certas situações, como por 

exemplo, trinta e cinco crianças por sala, mas o fato de eu não concordar, não quer dizer que vou 

largar os trinta e cinco vou reclamar, mas vou fazer. 

PESQUISADORA – E você percebeu estas dificuldades quando você passou pela coordenação da 

EMEI, da EMEF... pelo CEI você não passou? 

MARTA – É... depois eu fui para a Diretoria uma época. 

PESQUISADORA – De Guaianases? 

MARTA – Sim, mais ou menos dois anos. Fiquei uma época na supervisão, depois eu voltei numa 

designação para Direção, depois eu voltei para a DRE de novo para trabalhar no setor de processos. 

Depois voltei para a EMEF e voltei para a EMEI. 

PESQUISADORA – E nestes suas andanças, em todas as unidades você sentiu dificuldade em 

relação ao convencimento do professor? 



149 

 

MARTA – Sim. Um exemplo, final de ano, hora de pensar no planejamento do ano seguinte, na 

bibliografia, ninguém quer... E quando começa o próximo ano, todo mundo reclama, então é um 

descompasso. A formação é camuflada e as pessoas vão burlando a formação: ah, porque estou 

cansada, ah, eu tenho dois cargos... É horrível mesmo, não é bom. Mas foi feita uma opção e é preciso 

responder por ela. Lógico, uma catástrofe, um problema naquele momento é preciso levar em 

consideração, mas eu não posso ficar falando no horário coletivo que meu cachorro está com dor de 

dente, tudo bem, um momento de desabafo... mas eu não posso ficar usando coisas para ludibriar o 

trabalho, ou usando artimanhas para desestabilizar e não trabalhar, é jogo sujo. Porque é fácil falar que 

não se dá nada, que a formação está horrível e eu não tenho o que fazer. Mas será que eu também não 

tenho que procurar nada? Ou pelo menos dizer quais são minhas dificuldades? Porque, olhando as 

minhas experiências anteriores eu fico pensando: na EMEF é aquela correria e na EMEI que tem outro 

tipo de organização, todo mundo quer colocar no quadradinho da EMEF. Ai você quebrar com este 

quadradinho também é difícil.  

PESQUISADORA – E aqui nesta EMEI em específico? Como foi sua chegada? 

MARTA – Quem me recebeu foi o diretor. Quando indiquei para cá estava uma coordenadora 

designada, era um cargo vago. Quando eu cheguei este ano, eles já têm um trabalho, mas ao mesmo 

tempo eles burlam, porque assim... a gente não vê tudo, mas aquilo que a gente estuda, por vezes, você 

vê uma prática totalmente diferente. A maior parte não quer mudar. Às vezes eu ouço as reclamações, 

eu acho que tem que ouvir, mas você não pode ficar na lamúria. 

PESQUISADORA – E aí você conseguiu fazer essa conversa com a antiga coordenadora para dar 

continuidade no trabalho que já tinha iniciado? 

MARTA – Sim. Quando eu cheguei o diretor foi muito franco comigo, disse que me queria que 

observasse a sala de aula. Deixou bem claro para mim. E o diretor tem uma coisa muito legal, a gente 

avalia junto e por vezes eu digo que não concordo com determinadas coisas, ele pede para eu esperar 

que ele vai repensar e aí traz mudanças na proposta inicial. Ele acompanha a linha do tempo, 

questiona... Então isso é bom. Então se constrói uma linha, e na EMEI tem essa questão dos espaços, 

então como fica, né? 

PESQUISADORA – E falando desta linha do tempo, como são os espaços da escola? 

MARTA – Temos sete salas de aula, brinquedoteca e tem essa sala de informática, que não é 

informática, que tem fantasias, meio multiuso. É onde a gente faz o horário coletivo dos professores, é 

uma sala normal, mas tem sofá, tem fantasias, tem esses computadores horrorosos, tem os livros 

organizados. Os professores também tem as caixinhas na sala de aula, que eles podem usar pois estão 

nos armários. Porque os livros ficaram todos na minha sala, aí a gente tirou e conseguimos doação de 

dois armários e colocamos nesta sala de vídeo. 

PESQUISADORA – Então, para formação, vocês conseguiram montar uma sala? Que é a sala 

também de multiuso, mas que vocês acabam utilizando para formação e não precisam utilizar a sala 

dos professores? 

MARTA – Sim, é melhor. Porque na sala dos professores é um entra e sai, por causa da comida, 

muitos professores têm dois cargos, ficam o dia inteiro. 

PESQUISADORA – E como é a dinâmica? Deu o tempo do horário coletivo... 

MARTA – Elas já sabem, eu não fico chamando ninguém. No começo eu chamava... Eu tenho três 

grupos, um as 9h30, um as 13h15 e outro as 15h00. São os três grupos. O PEA é de segunda e terça, 

na quarta e quinta é horário coletivo.  

PESQUISADORA – Quando você vai à sala de aula? Como é a reação das professoras? 

MARTA – Algumas são muito tranquilas, eu entro e continuam o que estavam fazendo. Agora tem 

outras que eu percebo elas incomodadas, perguntam se eu vou anotar, se vou falar para o diretor. E eu 

respondo que o foco não é o diretor, o foco é a criança. A gente não sabe qual foi o passado do outro, 
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mas a impressão que eu tinha é que elas achavam que eu era uma espiã. E eu comecei a desconstruir e 

está mais fácil. 

PESQUISADORA – E aqui? Elas vêm na sua sala em que momentos? 

MARTA – Para perguntar, para pegar material. Elas têm acesso livre, vem, pega, sai. Não tem 

nenhuma restrição. Também usam o computador. 

PESQUISADORA – E você na sala dos professores? Quando você vai lá é para quê?  

MARTA – Eu vou lá para almoçar, tomar café (risos), mas eu procuro não falar de escola. Eu chego 

lá, mais ouço do que falo, porque eu acho legal ter o momento para ouvir porque você acaba 

conhecendo outro lado de como ela é, como ela é com os pais, como ela age com o filho, o que ela faz 

e o que ela não faz, se ela é do bem ou se ela é do mal. E isso dá uma leveza. Ali é o momento de 

escuta. Mas no coletivo, nos outros horários tem que levar a sério.  

PESQUISADORA – E o espaço da gestão? Como é este espaço de convívio entre vocês? 

MARTA - É um espaço de conflito. Com o diretor que agora está afastado, ele intermediava muito 

bem isso. Eu acho que até fiquei mal acostumada, pois ele tinha uma atenção especial comigo. Ele 

sempre endossava minhas decisões. A assistente não tem esse lado do pedagógico, muitas coisas eles 

não repassam, então eu estou sempre a reboque de algumas coisas. A comunicação é mais falha do que 

organizada. 

PESQUISADORA – Como são os espaços lúdicos? Você consegue intervir de alguma forma? 

MARTA - Não tem apropriação do espaço, alguns professores quebram isso. Fazem interferências e 

brincadeiras com fantasias... Mas no geral a maioria tenta, eu vejo boa vontade. Mas tem professores 

que tem resistência em levar as crianças no parque, quer ficar na sala de aula o tempo todo. Para que 

isso, né? Para fazer lição?  

PESQUISADORA – De todos estes espaços que conversamos, quais você considera como espaços de 

aprendizagem para você? 

MARTA – Olha... na verdade a gente aprende em todos. Mas pensando como coordenadora, acho que 

o momento dos horários de PEA são muito enriquecedores. Porque elas não gostam muito, né? Mas, 

por isso mesmo, eu tento me superar, trazer coisas novas, discussões interessantes. Então, quanto eu 

me preparo para a formação eu também aprendo muito. 

PESQUISADORA - Você participa de Conselho de Classe, APM, CIPA? Considera espaços de 

aprendizagem para você? 

MARTA – Acho que a gente precisa melhor muito. Muito burocráticos. 

PESQUISADORA – O que você sente que te desafia mais no seu trabalho de coordenação na EMEI?  

MARTA – Acho que é a formação das professoras. Elas ainda não entenderam ou não querem 

entender que precisam estudar. 

 

PESQUISADORA – Se você fosse receber um coordenador pedagógico que está iniciando na 

carreira, que dicas você daria a ele em relação ao trabalho e práticas da escola?  

 

MARTA – Prá não desistir, rs. É difícil e por vezes nos sentimos sem forças, mas a cada dia, outras 

possibilidades aparecem e vamos vendo uma luz no fim do túnel. É preciso coragem e força! 

 

PESQUISADORA – Marta, muito obrigada! 

 

MARTA – Disponha. 


