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Criar uma nova cultura não significa apenas fazer 

individualmente descobertas “originais”, significa 

também, e sobretudo, difundir criticamente verdades 

já descobertas, “socializá-las” por assim dizer, 

transforma-las, portanto, em base de ações vitais, em 

elemento de coordenação e de ordem intelectual e 

moral. O fato de que uma multidão de homens seja 

conduzida a pensar coerentemente e de maneira 

unitária a realidade presente é um fato “filosófico” 

bem mais importante e “original” do que a descoberta, 

por parte de um “gênio filosófico”, de uma verdade 

que permaneça como patrimônio de pequenos grupos 

intelectuais. 

Gramsci 
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RESUMO 

 

Este estudo discute a formação continuada, especificamente, na compreensão da prática 

pedagógica do coordenador pedagógico na escola. Para tanto, o objetivo foi conhecer se os 

conhecimentos veiculados em cursos de formação continuada no período de 2001 a 2004, 

assistidos por coordenadores pedagógicos da rede municipal da São Paulo, chegavam à 

escola; entender razões para chegarem ou não, e  compreender como se dá a socialização 

desses conhecimentos. 

Registra-se como fundamental para o desenvolvimento do trabalho, a participação de  

quatro profissionais ocupantes de cargos de coordenadoras pedagógicas em escolas 

públicas de ensino fundamental do município de São Paulo. A escolha das participantes 

obedeceu as seguintes características: duas profissionais que trabalham em “escolas com 

indicações de bom desempenho”, duas profissionais que trabalham em “escolas com 

indicações de baixo desempenho”. Como procedimento de coleta de dados, utilizou-se a 

entrevista individual e  entrevista recorrente. 

Os dados obtidos foram agrupados tomando como referência a função do coordenador 

pedagógico, os cursos de formação continuada e as formas diferentes de socializar 

conhecimentos com os professores. Cada um desses agrupamentos deu origem às 

categorias de análise, inspiradas em alguns conceitos e princípios das teorias de 

desenvolvimento de Henri Wallon e Lev. S. Vygotsky. 

Os resultados da pesquisa levaram, nos relatos das coordenadoras pedagógicas, às 

seguintes conclusões: os conhecimentos adquiridos em cursos de formação continuada, 

entre 2001 a 2004, foram parcialmente compartilhados na escola pelas coordenadoras 

pedagógicas, portanto não houve impacto específico das ações desse período na prática 

escolar. As razões pelas quais esses conhecimentos não se efetivaram foram 

principalmente as seguintes: falta de acompanhamento pela administração, ausência de 

operacionalização das ações, muitas ações de formação ao mesmo tempo, formações  que 

não levaram em conta as necessidades das profissionais.  

 

Palavras-chave: formação continuada, coordenador pedagógico, teorias psicogenéticas. 



 

ABSTRACT 

 

 
This study talks over the continuing formation program specifically on the understanding of 

the pedagogical practice of the pedagogic coordinator in the school. The objective was to 

know if the knowledge distributed in the continuing formation program from 2001 to 2004 

attended by pedagogic coordinators of the local government schools got to the schools, to 

understand the reasons the knowledge got or did not get there, and to understand how the 

socialization of the knowledge happens.  

It has been recorded as being fundamental for the development of the work, the participation 

of four professionals working as pedagogic coordinators in elementary education public 

schools of São Paulo City. The participants were chosen as follows: two professionals who 

work at “schools with recommendation of good performance”, two professionals who work at 

“schools with indication of low performance”. Individual and recurrent interviews were used 

as the procedure to data collection.  

The obtained data were grouped taking as reference the pedagogic coordinator duty, the 

continuing formation courses and the different ways of socializing knowledge with the 

teachers. Each of these groupings gave rise to the categories of analysis based on some 

concepts and principles of the developmental theories of Henri Wallon and Lev. S. Vygotsky. 

According to the pedagogic coordinators’ reports, the results had the following conclusions: 

the knowledge acquired from the continuing formation courses, between 2001 and 2004, was 

partly shared in the school by the pedagogic coordinators, and therefore there was not 

specific impact of the actions during this period in the school practice. The reasons why the 

knowledge was not brought into effect were mainly lack of follow-up by the administration, 

lack of running the actions, a lot of formation actions at the same time, formation actions that 

did not take into consideration the professionals’ needs. 

 
Keywords: continuing formation, pedagogic coordinator, psychogenetic theories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A trajetória profissional direcionando o projeto de pesquisa 

 
 

O que passou não conta?, indagarão 
As bocas desprovidas. 

Não deixa de valer nunca. 
O que passou ensina 

com sua garra e seu mel. 
Thiago de Mello 

 
 

Ao concordarmos com Moreira (1990, pp. 1-2) que “Um trabalho científico não 

se inicia apenas na sua elaboração ou na sua descrição: a história do pesquisador 

está sempre presente” parece necessário levantar considerações sobre o caminho 

percorrido até chegarmos à idéia do estudo em questão.  

A proposição deste estudo partiu de experiências no cotidiano profissional e 

da constante reflexão sobre teorias e práticas pedagógicas presentes nos espaços 

educativos vivenciados. Ao aceitarmos que nós, professores e pessoas, vivemos 

num cenário de incertezas e dificuldades, aceitamos também que as experiências  

no decorrer da história de vida que se manifestam de diversas maneiras, nos levam 

a observações e reflexões que abrem, na maioria das vezes, novos caminhos e 

descobertas, o que provoca sentimentos por vezes ambivalentes.  

Nesse processo, essas experiências ricas de significados são ampliadas, 

refletidas, favorecendo aprendizagens e, claro, mudanças que nem sempre são 

percebidas num primeiro momento. Larrossa (2003,p.530) descreve “experiência 

formativa seria, então, o que acontece numa viagem e que tem a suficiente força 

como para que alguém se volte para si mesmo, para que a viagem seja uma viagem 

interior”. Essa viagem interior não define processos fáceis e engloba sentimentos 

variados como medo, alegria, tristeza, e possibilita alteração de como enxergamos a 

realidade. Isso nem sempre acontece de forma linear e de imediato; às vezes é 

necessário que diversas expectativas e necessidades surjam, criando provocadoras 

inquietações.  

 



 

 13 

Caminhos de “viagens” semelhantes aquelas citadas pelo autor favoreceram o 

surgimento dessa pesquisa que passo a descrever aqui. 

Meu trabalho como educadora iniciou-se como professora de educação física 

em uma escola de ensino fundamental da rede particular, na cidade de São Paulo. 

Em 1994, prestei concurso público municipal para o cargo de professora de 

educação física, também de ensino fundamental. Fui aprovada e ingressei na rede 

pública municipal de São Paulo, numa escola localizada na zona norte.  

Vale dizer que sempre considerei boa prática pedagógica aquela que cuida da 

formação da pessoa, com o intuito de promover aprendizagens de conteúdos 

formais e relacionais. Procurei desde o início diversificar a prática pedagógica, 

afastando da rotina de trabalho, idéias e ações baseadas em concepções que 

viessem tratar do desenvolvimento humano de uma forma fragmentada, 

individualizada e descontextualizada da realidade.  

Isso significa que sempre busquei atividades práticas voltadas para as 

condições de existências do aluno, como por exemplo: jogos entre alunos e 

comunidade, participação da comunidade na organização de eventos 

comemorativos da escola, trabalhos com grupos de monitores compostos por alunos 

e não alunos para auxílio de arbitragens, nas atividades de organização das aulas e 

nos campeonatos internos e externos.  

Para encontrar formas de alcançar essas atividades, recorremos a 

observações, leituras, pesquisas e troca de experiências com as pessoas. Dessa 

forma, é importante dizer que ingressar numa escola pública nos possibilitou 

crescimento pessoal e profissional.  

No decorrer dessa trajetória, a quadra esportiva, local do nosso trabalho e 

mais especificamente a sala de aula, tornou-se uma fonte de observação. Queremos 

dizer que nesse espaço constatei, dentre outras coisas, uma situação muito curiosa: 

a presença cotidiana de ex-alunos na quadra esportiva da escola.  

Entretanto, queremos ressaltar que não foi só o fato de os ex-alunos 

retornarem à escola que nos motivou a estudar o assunto, mas o comportamento 

deles.  

 

 

 



 

 14 

Observei que a presença freqüente desse grupo na escola revelava empenho 

em continuar sua participação na execução e na elaboração das atividades de 

educação física, além de demonstrar conhecimentos relacionados aos conteúdos da 

disciplina. 

Naquele momento a presença de ex-alunos na quadra levou-nos a ter 

curiosidade em saber se essas demonstrações de interesse, respeito, vontade de 

colaborar, e conhecimento dos conteúdos apresentados, eram decorrentes de um 

trabalho pedagógico realizado também pela educação física, no período em que eles 

freqüentaram a escola como alunos regulares. Que tipo de impacto o desempenho 

dos professores de educação física teve no comportamento apresentado por esse 

grupo de ex-alunos? Essa questão permeava todo o momento de observação. 

Torna-se importante dizer que fatores gerais como formação familiar, condições de 

existência, influência de outras disciplinas vividas na escola, não foram desprezados 

como agentes desencadeadores de tais comportamentos.  

Chamou-nos a atenção, nessa ocasião, a existência de um fato observado 

assistematicamente, que despertou curiosidade em conhecer o ponto de vista 

desses ex-alunos a respeito das aulas e, sobretudo, com relação a características 

do ensino de educação física. Diante disso, o foco de interesse passou a ser o 

conhecimento a respeito de indicadores que esclarecessem características de um 

bom ensino de educação física na escola de ensino fundamental. Esse quadro 

observado gerador de inquietações, constituiu o pano de fundo incentivador para o 

princípio que norteou a  pesquisa de dissertação no mestrado.  

No início daquela pesquisa, tomei contato com a teoria de Henri Wallon, sobre 

desenvolvimento humano de uma forma integral, uma teoria sobre a psicogênese da 

pessoa completa, o que abriu uma nova perspectiva para entender o processo de 

ensino e aprendizagem tanto da criança como do adulto.  

A pesquisa de mestrado, desde a fase de construção, até a sua finalização, 

constituiu um dos momentos mais enriquecedores de nossa vida, uma vez que 

proporcionou relevantes contribuições, tanto nos aspectos pessoais como 

profissionais. Os relatos dos ex-alunos participantes, bem como os contatos com 

diferentes teorias trouxeram informações que enriqueceram o conhecimento sobre o 

significado da ação de ensinar e aprender, reforçando então a importância que a 

escola assume na formação da pessoa.  
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As constatações relatadas despertaram outros questionamentos como os 

apontados por Garcia (2002, p.116) 

 

O que o professor precisa para concretizar um bom ensino? Que tipo 
de formação seria adequado? Entende-se que o conhecimento 
teórico é fundamental, porém como articular esse conhecimento com 
sua prática e traduzi-lo em um ensino eficiente? Como avaliar se 
seus objetivos estão sendo alcançados pelos alunos? 

 
 

As considerações acima dirigem-se aos professores, segmento de interesse 

representativo naquele momento; a partir daí, os professores começaram a apontar 

outras necessidades, ampliando-se e considerando-se outros profissionais docentes 

como, por exemplo: diretores da escola e, sobretudo, os coordenadores 

pedagógicos.  

Assim, por estes e outros motivos, durante a elaboração do trabalho de 

mestrado, a temática da formação de profissionais da educação como professores, 

vista tanto no aspecto inicial como continuada, foi tomando um espaço considerável 

no campo dos questionamentos, o que possibilitou um pensar mais focado em idéias 

a respeito do assunto, fato  que acabou me motivando a estudar e a conhecer com 

mais precisão esse tema em relação a coordenadores pedagógicos.  

É importante dizer que, neste momento, entre 2001 a 2004, atuava na 

Secretaria Municipal de Educação como Assistente Técnico Pedagógico, 

especificamente numa Coordenadoria de Educação.  

A oportunidade de assumir esse novo trabalho aconteceu num momento 

favorável, uma vez que possibilitou uma visão mais ampla sobre as questões 

educacionais do município de São Paulo. Ainda permitiu um contato com vários 

segmentos da escola, como: ensino fundamental I e II, educação infantil, grupos de 

diretores de escola e assistente de direção, etc.  

Entre os objetivos centrais que nortearam a política educacional implantada 

nesse período - na gestão Marta Suplicy, encontra-se uma preocupação com a 

formação dos educadores em suas diferentes funções – professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores escolares, agentes escolares, enfim profissionais atuantes no 

espaço escolar – cuja sustentação apoiava-se na formação desses profissionais e 

no acompanhamento da ação pedagógica.  
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 Foi um período de muito investimento em todos os aspectos, na formação 

continuada, bem como na valorização de todas as funções dos profissionais 

atuantes das escolas, tanto de Educação Infantil como as de Ensino Fundamental I 

e II. Nesse aspecto, a formação integral de educadores e educandos, as questões 

de natureza cognitiva, afetiva e socioculturais tiveram grande destaque.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na fala do 

Secretário de Educação professor Fernando José de Almeida1: 

 

Toda a escola educa porque aprende e ensina o tempo todo. Estou 
chamando de educadores todos os diretores, funcionários da 
secretaria, agentes escolares, professores, supervisores, 
coordenadores e alunos. Todos temos a delicada, artística e 
tecnológica tarefa de educar! (Revista EducAção, nº 1, 2001, p. 1) 

 
 

A ênfase atribuída ao desenvolvimento profissional dos educadores na Rede 

Municipal de ensino, na gestão de Marta Suplicy, associou-se a uma perspectiva 

ampla do processo educativo escolar e da formação de seus profissionais. Desde 

sua origem, o projeto de formação esteve comprometido com a concretização de 

uma “cidade educadora e educação inclusiva, com a manutenção da proposta da 

formação permanente, além do projeto político pedagógico.  

Como apontou a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SMESP,  

 

O investimento na formação permanente dos educadores tem como 
pressuposto maior a convicção de que o aperfeiçoamento 
profissional do educador é indispensável para a construção da 
qualidade social das práticas educativas.... o entendimento dessa 
perspectiva pressupõe que a formação permanente tem como um 
dos eixos fundamentais a formação centrada nas práticas dos 
educadores no âmbito das unidades educacionais. (Revista 
EducAção, nº3, 2002, p. 27) 

 
 

A formação permanente dos educadores aparece como uma ação destacada 

nas diretrizes e, com isso, a escola surge como espaço privilegiado. Continuam os 

autores mais adiante:  

                                            
1 O Professor Fernando José de Almeida foi o primeiro secretário de educação da administração 
Marta Suplicy, que contou ainda com a participação da professora Eny Maia, do professor Nélio Bizzo 
e da socióloga Maria Aparecida Perez. 
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Haverá enfoque privilegiado na modalidade “formação em serviço” 
abordando questões gerais e específicas das áreas de 
conhecimento, nos diversos níveis de ensino, oferecendo também 
momentos de formação optativos, contemplando as necessidades e 
interesses de formação da comunidade escolar. (Revista EducAção, 
nº3, 2002, p. 29) 

 
 

Desde o início, a administração educacional, daquele período, demonstrou 

preocupação com a formação continuada dos profissionais da educação e também 

com o acompanhamento das ações educativas. Diante disso, uma das propostas de 

requalificação da prática escolar valeu-se da proposição de projetos, que visavam 

desde a atualização da prática pedagógica docente, até a realização de debates 

mais profícuos junto aos educadores das escolas. Centrou-se em teorias, práticas e 

finalidades da educação. A proposta, arrojada, partiu da idéia segundo a qual a 

educação se afirmaria também como prioridade da sociedade, ultrapassando os 

muros das unidades escolares. Norteou-se segundo três diretrizes básicas: 

“Democratização da gestão; Democratização do acesso e da permanência e 

Qualidade social da educação” (Revista EducAção, nº3, 2002, p. 8). 

O objetivo do projeto contava desenvolver um trabalho pedagógico com as 

escolas,  em direção a uma política pedagógica que proporcionasse uma vida plena 

em todas as dimensões do ser humano – intelectual, emocional e sensorial. Desta 

perspectiva, nasceu a proposta dos Grupos de Acompanhamento da Ação Educativa 

(GAAE), direcionados em relação ao seguinte aspecto: as escolas, nos diferentes 

NAEs2, agruparam-se por proximidade territorial. Esses agrupamentos foram 

chamados de Pólos e englobavam na maioria das vezes cinco escolas. Nos NAEs, o 

GAAE integrou equipe pedagógica, supervisor escolar, professor, coordenador 

pedagógico, diretor de escola, assistente técnico educacional e participantes dos 

grupos de trabalho da DOT. Garantiram-se ainda a presença e a assessoria 

periódica de um profissional ligado à universidade. Segundo previsão, o GAAE 

                                            
2 A Secretaria Municipal da Educação-SME., atendendo aos princípios da descentralização, 
autonomia e participação implementou a reforma administrativa da Cidade, criando 31 subprefeituras 
(Lei 13.399, de 01/08/2002). Sob essa orientação, os NAEs (Núcleo de Ação Educativa), em sua 
função pedagógica, são substituídos pelas Coordenadorias de Educação. 
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deveria cuidar da formação e acompanhar o trabalho formativo desenvolvido em 

cada uma das escolas que compõe os pólos, por meio de encontros, no mínimo 

mensais.  

A proposta educacional preocupou-se em atender a todos os profissionais da 

escola, em suas diferentes funções. Esses atendimentos constavam de momentos 

nos quais os grupos se reuniam por funções; em outros momentos, todos juntos se 

encontravam como educadores. Portanto, a formação in loco e o diálogo foram 

ganhando destaque, privilegiando-se o ambiente escolar como foco de reflexão, 

transformação e criação do fazer pedagógico.  

Como responsabilidade do GAAE, foram registrados em documento na 

Revista EducAção (nº2, 2001, p. 14), os seguintes itens:  

 

Os membros do GAAE terão como responsabilidades: 
1)Planejar, acompanhar e avaliar, em consonância com as diretrizes 
de SME/DOT, a implantação da política pedagógica para a rede 
municipal de ensino; 2)Promover contatos e encontros com a 
comunidade escolar (as equipes de direção, docentes e auxiliar 
técnica da ação educativa e o Conselho de Escola) para assessorar 
a elaboração do planejamento; acompanhamento e avaliação do 
Plano de Ação das Escolas; 3)Problematizar e propor alternativas 
para a estrutura de funcionamento das JEI, possibilitando a troca de 
conhecimentos e experiências que reorientam o Projeto Político 
Pedagógico das escolas; 4)Organizar reuniões nas escolas e nos 
pólos com os integrantes dos GAAES para a troca de informações 
necessárias à comunicação e articulação entre os pólos; 5) Participar 
e propor encontros periódicos entre os NAEs e DOT para formação e 
encaminhamento de demandas.  
Essas responsabilidades poderão ser adequadas às realidades das 
equipes pedagógicas dos NAEs. 

 

 

Dessa forma, dialogar com a diversidade era um dos eixos no 

encaminhamento das propostas de formação permanente no período. 

Compreendeu-se o GAAE como forma de potencializar a formação nas diferentes 

instâncias, e também como modo de acompanhamento voltado para as situações 

problema e suas respectivas causas, vividas e acumuladas no dia-a-dia escolar, 

visando à superação daquelas que podiam ser revertidas. A possibilidade de diálogo 

entre os profissionais inscrevia-se nas preocupações da proposta:  
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A diversidade apresenta-se como um dos princípios constitutivos do 
Grupo de Formação Permanente propiciando a vivência de diálogo 
entre profissionais que desempenham, em espaços múltiplos, 
diferentes funções. Diálogo por meio do qual as experiências 
concretas e plurais dos participantes serão inseridas no processo de 
formação como objeto de discussão e reflexão. (Revista EducAção, 
nº 2; 2001, p. 10)  

 

A proposta buscava diálogos nas discussões e reflexões sobre as 

experiências do cotidiano escolar como princípios constitutivos das diretrizes 

educacionais. A política de formação ainda se constituía por meio de seminários, 

cursos, congressos e encontros. Além dessas ações, aconteceram também reuniões 

gerais de pólo, chamadas de Paradas Pedagógicas, realizadas a cada bimestre com 

o grupo de escolas compostas nos pólos; os encontros organizaram-se de diferentes 

formas como palestras, oficinas e socialização de práticas do cotidiano por meio dos 

relatos dos educadores, buscando-se  dialogar com a realidade local.  

Atreladas a esse objetivo central, constituídas como formações de 

predominância do cognitivo, dos conteúdos formais, também ocorriam propostas 

voltadas para as questões do lazer, da cultura e do esporte, como, por exemplo, 

jogos esportivos escolares, organizações de grêmios estudantis junto às escolas, 

torneios de jogos de xadrez como movimento educativo, recreio nas férias, projeto 

escola aberta, projeto artístico – cultural, concerto didático, projeto educomrádio, 

projeto vida, um conjunto de atividades por meio do qual era possível considerar 

uma aprendizagem integral dos educandos.  

As coordenadorias de educação, como órgãos da secretaria, funcionaram 

semelhante a um foro especial de divulgação das idéias e propostas da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. No entanto, mantinham autonomia em relação 

à metodologia, organização e formas de trabalho para cada uma.  

Tivemos a oportunidade de participar e coordenar a elaboração, divulgação e 

criação de espaços de encontros de formação continuada para professores, 

coordenadores pedagógicos, diretores de escola e equipe operacional nas diferentes 

modalidades de ensino do município de São Paulo (Centros de Educação, Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e II). Também ficamos na coordenação de jogos 

escolares, organizações de grêmios junto às escolas, torneios de jogos de xadrez 

entre outros.  
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O trabalho na coordenadoria de educação esteve voltado para a formação 

contínua dos diferentes profissionais da educação. Trabalhamos como formadora 

em grupos compostos por professores, coordenadores pedagógicos, diretores de 

escola. Os momentos diferenciaram-se, ou seja, às vezes os grupos eram de 

professores de educação infantil, ou fundamental I, como também da área de 

educação física. Outros encontros realizavam-se com os coordenadores 

pedagógicos e ainda com diretores de escolas e assistentes de diretor. Formaram-

se ainda grupos com coordenadores pedagógicos e diretores num mesmo momento. 

Essas propostas de formação continuada incluíram diferentes modalidades. 

Criamos, organizamos e realizamos diversos espaços de formação como: mini-

congressos, palestras com grande número de pessoas (ou, às vezes, com número 

reduzido), oficinas, relatos de experiências com educadores, grupos e ciclos de 

formação com temas relativos às diferentes áreas de conhecimento e níveis da 

educação básica.  

Vale lembrar que alguns encontros eram de curta duração, enquanto outros 

eram de duração maior, dependendo do objetivo proposto. Em alguns momentos, a 

participação acontecia mediante convocação da Secretaria de Educação em Diário 

Oficial do Município de São Paulo. Com isso, os educadores tinham abono do dia e 

não precisavam cumprir jornadas de trabalho na rotina do cotidiano interno das 

escolas.  

No caso de não convocação, os educadores participavam por opção própria, 

fora do período de trabalho, e, por isso, garantiam direito à certificação no final,  o 

que auxilia na pontuação para a evolução funcional do profissional.  

Diferentes encontros de formação continuada tornaram-se freqüentes, 

favorecendo novas observações, novas descobertas e, conseqüentemente, novas 

discussões a respeito do velho desafio quanto ao modo de chegar à melhoria da 

escola.  

A experiência como formadora de encontros de formação continuada 

aumentou minhas inquietações, diante do questionamento acerca de tais espaços, 

isto é, de sua capacidade de se traduzir ou não em mudanças positivas no ambiente 

escolar, e quais eram os motivadores ou impeditivos desse processo. 
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Parecia-me que, positivamente, os encontros de formação, sendo elaborados 

e organizados com as melhores intenções por parte dos coordenadores do curso, e 

com a evidência de interesse e dedicação dos profissionais durante o período de 

formação, atendiam às necessidades dos profissionais que dele participavam.  

Entretanto, queria entender as conseqüências de uma ação formadora, e 

assim dois aspectos se destacavam:  

 

� de maneira geral, era muito comum cursos servirem aos participantes como 

momento de relaxamento, de reencontro com os colegas, de aproximação entre 

as pessoas; por esses motivos, traziam algumas contribuições para quem deles 

participavam. Mas, paralelamente, era comum encontrar descontentamento um 

tempo após o término dos cursos, acompanhado de desânimo, devido às 

dificuldades de colocar tal vivência na prática escolar. Muitos diziam que o seu 

trabalho pessoal havia melhorado, mas que, pensando em termos gerais, não 

viam modificações, apesar de todas as iniciativas da Secretaria.  

 
� sob outro ângulo, estes momentos eram etapas de um propósito maior, ou 

mesmo um dos objetivos necessários para se chegar a outro estágio mais 

desafiador, correspondente às possibilidades de mudanças na escola, com 

melhores condições de aprendizagem para o aluno. 

 
Um incômodo ainda se mantinha: com todos esses requisitos e com toda a 

intensa agitação formativa existente, as discussões ainda permaneciam no campo 

pessoal, restringindo-se quase sempre a uma “simples” avaliação de final de curso, 

na qual os participantes expunham suas opiniões, se haviam gostado ou não, ou as 

conclusões se colocavam na superficialidade das emoções expostas, sobretudo nos 

encontros de despedida.  

Entretanto, a proposta dos grupos de acompanhamento da ação educativa 

(GAAE) também incomodava, uma vez que acontecia de forma pouco sistematizada 

e avaliada; ou seja, os encontros que aconteceram caminharam cada um por si, sem 

discussões de fechamento ou levantamentos de dados significativos para novos 

encaminhamentos; não predominou o objetivo de acompanhar e intervir de maneira 

significativa nas realidades das escolas, isto é, as idéias inovadoras e importantes 

presentes na elaboração inicial diluíram-se no decorrer do caminho, e, portanto, não 
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houve um atendimento mais sistemático das necessidades presentes nos contextos 

educacionais como previsto nos documentos - o que considerei lamentável. 

Esse resultado interno, tanto em relação ao GAAE quanto a modalidades de 

formação, era considerado satisfatório, na ausência da possibilidade concreta de 

usar outros critérios.  

Tais observações muitas vezes nos levavam a questionar esses encontros e 

até, em algumas vezes, desacreditar nas possibilidades de efetivação das inúmeras 

idéias presentes que norteiam os encontros de formação continuada. 

Então, indagava-se de que modo se colocam questões como: o que uma 

elaboração inovadora de acompanhamentos e a organização de diversos encontros 

de formação estariam provocando na escola, no grupo e no aluno? Como articular 

as ações de formação e de acompanhamento? O que é que muda? Ou o que é que 

mudamos? Ou seja, naquele processo todo de evolução e encaminhamentos, o que 

afetava essas pessoas? E mais ainda:  porque afetava, causando mal-estar e bem-

estar, em mim, formadora? 

Destaco, portanto, este momento como fundamental para o nascimento e o 

fortalecimento dessa pesquisa, na medida em que tais experiências proporcionaram 

novas maneiras de enxergar o desafio da formação de pessoas. Este passa pelo 

entendimento sobre o significado de formar. Mais uma vez, este estudo lembra 

Larrossa (2003, p.12) para quem a formação tem duas faces:  

 

Formar significa, de um lado, dar forma e desenvolver um conjunto 
de disposições preexistentes. Por outro, levar o homem até a 
“conformidade” em relação a um modelo ideal do que é “ser humano” 
que foi fixado e assegurado de antemão. Minha aposta seria pensar 
a formação sem ter uma idéia “prescrita” de seu desenvolvimento 
nem um modelo normativo de sua realização. Algo assim como um 
devir plural e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma idéia 
prescritiva de seu itinerário e sem uma idéia normativa, autoritária e 
excludente de seu resultado, disso a que os clàssicos chamavam 
“humanidade” ou “ser plenamente humano”.  

 

 

A menção de formação como um processo do devir é defendida por Bicudo 

(2003, p. 28) e demonstra semelhanças com o autor citado acima: 
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Formação designa o processo do devir, em que o contorno da 
imagem, que persegue o modelo, se realiza. Mas é mais que isso. 
Esse processo, porém, não se efetua de modo a atender a uma 
finalidade técnica a ele externa, mas brota do processo interno de 
constituição e de formação, permanecendo em constante evolução e 
aperfeiçoamento. 

 

 

Concordo com as idéias dos autores e entendo a escola como o lugar de 

onde se busca orientar a formação de maneira a dialogar com outras experiências 

de vida, familiar, social, acadêmica, enfim na reflexão sobre o indivíduo em sua 

plenitude, podendo não se tratar apenas de um lugar com a função de dar forma a 

uma ação. Sendo assim, o papel da formação continuada não se restringe apenas 

às propostas de conteúdo cognitivo presentes nas diversas concepções 

pedagógicas escolhidas pelas políticas educacionais de cada administração pública. 

Ao contrário pressupõe situações que contemplem ao mesmo tempo as 

necessidades cognitivas e afetivas para a formação integral da pessoa, expressas 

no âmbito de uma interação caracterizada pelo respeito e sentimentos de 

solidariedade, justiça, entre outros atributos, de modo a fazer com que o 

desenvolvimento do sujeito seja realizado em todas as suas potencialidades. 

Portanto, a causa do nosso desconforto se referia à dúvida sobre a eficácia 

ou não dessa formação, ou seja, trata-se de, uma indagação sobre como esses 

conhecimentos se convertiam em melhorias para o trabalho de formação dos 

coordenadores pedagógicos na escola como também aqueles realizados pelos  

professores e  pelos alunos.  

Ficava clara a percepção segundo a qual os objetivos do encontro se 

realizavam parcialmente, isso quando realmente chegam às escolas, em 

decorrência da interferência provocada pelos órgãos públicos centrais.  
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A trajetória profissional abrindo caminhos para o problema de pesquisa 

 
 
Ainda que consciente das limitações, permanecia a idéia de acordo com a 

qual a vivência dos encontros deveria provocar desafios capazes de gerar 

discussões e encaminhamentos, cuja ação repercutisse significativamente na 

melhoria das ações pedagógicas, portanto no processo de ensino e aprendizagem 

da escola. Essas discussões deveriam relacionar-se com a função do coordenador 

pedagógico, e, no que se refere especificamente à sua prática de formador no 

espaço escolar, incluindo suas diferentes expectativas, expressões e necessidades.  

Nesse período, a função do Coordenador Pedagógico na rede municipal de 

educação da cidade de São Paulo ganhou espaço no que diz respeito, segundo  

meu ponto de vista, às possibilidades de concretização das propostas de formação 

continuada. Isso porque este profissional tem como uma das suas atribuições 

garantir a continuidade do processo de construção do conhecimento, além de 

elaborar propostas para o processo de formação, ou seja, na escola ele é o 

formador. 

O coordenador pedagógico na escola dispunha, entre 2001 e 2004 - e ainda 

dispõe no período de trabalho, de um espaço destinado para discutir formação, com 

o coletivo de professores, criado na Rede Municipal de ensino na gestão Luiza 

Erundina (1989 a 1992)3. Tais espaços visam a reflexões diárias sobre a escola, ao 

que acontece nela e a elaborações de projetos educacionais.  

Trata-se de uma ocasião em que o professor tem a oportunidade de sair da sala de 

aula para ampliar as discussões sobre a escola, alunos e comunidade, confiando ao 

coordenador pedagógico o papel de mediador dessas formações. 

A opção pela Jornada Especial Integral (JEI) 4 previa e ainda prevê a inserção 

do professor no grupo de formação, cumprindo obrigatoriamente onze horas-aula 

semanais na própria escola. Essas horas-aula são designadas como horas 

adicionais e correspondem ao tempo remunerado de que o professor dispõe para 

desenvolver as seguintes atividades: horário coletivo (oito horas- aula semanais) e 

horário individual (três horas- aula semanais).  

                                            
3 A administração Luiza Erundina teve o professor Paulo Freire e o professor Mário Sérgio Cortella 
como secretários da educação. 
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Opõe-se às outras jornadas4 (JEA – Jornada Especial Ampliada, e JB – Jornada 

Básica), em que a participação nos grupos de formação não está prevista. Se os 

professores optantes por essas últimas jornadas (JEA ou JB) desejarem incluir-se 

nos grupos de formação, deverão realizar ainda a opção por uma segunda jornada, 

designada como TEX (Jornada Especial de Hora – Trabalho Excedente), que lhes 

confere o direito remunerado de participar nos trabalhos coletivos da escola.  

Portanto, existe na organização escolar a tradição de garantir um espaço de 

formação coletiva, com objetivos definidos e profissionais com funções determinadas 

para isso. O que não significa atingir em todas as escolas um pleno atendimento 

desses objetivos; o mesmo se aplica ao coordenador pedagógico. Porém, não se 

deve descrer de que sejam práticas impossíveis. 

Para mim, o que se tornava importante era saber se as propostas discutidas 

em cursos de formação continuada chegavam à escola e como chegavam. Nesse 

sentido, o coordenador pedagógico seria o profissional mais adequado na sua 

função para trazer indicativos sobre essa inquietação.  

 

Para chegar à compreensão do processo, partimos de dois aspectos: 

 

� primeiro considera que a formação continuada deveria se desenvolver enquanto 

espaço onde se integram conhecimentos teóricos e pessoais. A questão 

específica desta pesquisa envolve a compreensão pessoal dos coordenadores 

pedagógicos, no que se refere à dinâmica das suas participações em cursos de 

formação continuada propostos na rede municipal da cidade de São Paulo, no 

período de 2001 a 2004. Trata-se de sentidos e significados adquiridos, pautados 

em princípios de concepção de desenvolvimento humano, capazes de 

reconhecer as dimensões da afetividade, do cognitivo construídas na 

materialidade histórica. 

 

                                            
4 O atual Secretário Municipal da Educação Prof Alexandre Alves Schneider da atual administração 
estabeleceu em portaria de nº645 (DOC de 25/01;2008, art.13.pág.13) que os docentes titulares de 
cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental I e professor de ensino fundamental II 
e médio, poderão ingressar nas seguintes jornadas especiais de trabalho: I- Jornada Especial Integral 
de Formação; II- Jornada Especial de Trabalho Excedente; III- Jornada Especial de Horas/Aula 
excedentes. 
A portaria traz como mudança a nomenclatura das jornadas e a possibilidade do docente titular 
realizar horas excedentes. A quantidade de horas semanais é a mesma. 
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� o segundo aspecto decorre do primeiro e significa que o coordenador pedagógico 

sai de sua posição de participante e passa a ser o formador em sua escola; 

então além de entender e conhecer sua prática, concluímos que o caminho 

necessário da formação continuada não se encerra na pessoa dele. É importante 

que os conhecimentos adquiridos saiam do âmbito da sua formação e cheguem 

à escola em que trabalham. 

 

O contexto administrativo educacional do período de 2001 a 2004 elaborou e 

encaminhou propostas de formação continuada, cujos materiais de formação, ricos 

em significados sociais, foram apropriados pelos coordenadores pedagógicos,  que 

construíram e atribuíram sentidos de forma singular para essas propostas. Torna-se 

relevante entender as circunstâncias dadas pelos órgãos centrais e as contingências 

possíveis na escola, ou seja, como esses materiais se converteram na escola, como 

foram mediados por meio do coordenador pedagógico às propostas de formação. 

Essas considerações enfatizaram a importância de conhecer o ponto de vista de 

coordenadores pedagógicos que participaram dos cursos a respeito das formações 

continuadas, propostas por órgãos centrais, especificamente quanto à sua prática de 

formador no espaço escolar. 

Diante do exposto, pretendeu-se realizar uma pesquisa qualitativa, com 

coordenadores pedagógicos de escolas públicas de ensino fundamental I e II do 

município de São Paulo de modo a investigar, primeiramente, se os conhecimentos 

adquiridos nos cursos de formação continuada propostos pela Secretaria de 

Educação do município de São Paulo, no período de 2001 a 2004, foram 

compartilhados por esses coordenadores pedagógicos com seus professores na 

escola; se o foram, quais as práticas utilizadas; e se as práticas utilizadas foram 

decorrentes das aprendizagens dos cursos de formação continuada. Ou seja, qual o 

impacto das propostas dos cursos de formação continuada na escola em que 

trabalham os coordenadores pedagógicos? Tanto para a proposição desta 

investigação, como para a compreensão das falas dos coordenadores, tive 

presentes referenciais teóricos que tratam o desenvolvimento humano de forma 

integral, tal como o desenvolvido por Henri Wallon. Ele teoriza sobre a psicogênese 

da pessoa completa, trazendo, como uma de suas contribuições, a integração das 

dimensões cognitivas, afetivas e motora. Também referido, Lev. S. Vygotsky discute 

o desenvolvimento das funções psíquicas na mediação com o outro, num contínuo 
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processo de aprendizagem e com possibilidade ilimitada de desenvolvimento. 

Evidentemente tais nomes surgem  atrelados a conceitos de outros estudiosos, que 

serão identificados em momentos oportunos, contribuições enfim capazes de 

sustentar a reflexão teórico-prática em relação a propostas de formação continuada, 

por meio de órgãos centrais, e a prática de coordenadores pedagógicos na escola. 

Diante dessas considerações, propusemo-nos a identificar, no discurso de 

coordenadores pedagógicos, a problemática seguinte: 

 

� Concepções sobre formação continuada dos coordenadores pedagógicos; 

 
� Práticas utilizadas para compartilhar conhecimentos adquiridos nos cursos de 

formação continuada, no período de 2001 a 2004; 

 

� Papel do acompanhamento pelos órgãos centrais; 

 

� Modelos de formação continuada adequados segundo coordenadores 

pedagógicos; 

 

� Modificações nas práticas escolares, a partir da implementação de propostas 

discutidas nos cursos de formação continuada, no período de 2001 a 2004; 

 

� Propostas de formação continuada capazes de gerar modificações na prática. 

 

� Sentidos e significados construídos e compartilhados pelos coordenadores 

pedagógicos na escola após participarem de cursos de formação continuada, no 

período de 2001 a 2004. 

 
Tais objetivos levaram a uma questão maior, que passamos a discutir. 
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Definição do problema 

 
 
Partindo do pressuposto de acordo com o qual uma boa prática de formação 

continuada é aquela que considera os avanços cognitivos, sem descuidar dos 

aspectos afetivos; aceitando que, embora a administração possa oferecer 

significados para as propostas de formação continuada que julga valiosas, os 

sentidos serão construídos pelos profissionais que vão trabalhar com eles, e esses 

sentidos decorrem de suas biografias afetivo-cognitivo, construída historicamente.  

Importa, então, que a administração preste atenção ao que acontece, nas 

escolas, em relação às propostas veiculadas nos cursos de formação continuada. 

 A partir deste entendimento, indaga-se: 

 
 

� Os conhecimentos veiculados em cursos de formação continuada no período de 

2001 a 2004, assistidos por coordenadores pedagógicos da rede municipal de 

São Paulo, chegavam à escola? Quais as razões para chegarem ou não 

chegarem, e como se dá a socialização desses conhecimentos na escola? 

 
 
Acredito que a resposta a tal pergunta poderá contribuir para o estudo sobre 

práticas de coordenadores pedagógicos, além de enriquecer a formulação de 

propostas de formação continuada. 
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CAPÍTULO 1 - A literatura 

 
 
 

1.1 A literatura dando maior clareza à questão 

 
 
No cenário das discussões pedagógicas atuais, a formação continuada 

aparece como um dos espaços que pode possibilitar aos profissionais da educação 

caminhos que levem à atualização de conhecimentos, aos objetivos que mobilizam 

os educadores a buscar os cursos de formação continuada com a finalidade de 

aperfeiçoamento de sua prática pedagógica. Esse tema afeta os diversos 

profissionais que dela participam. Além disto,  aparece aos órgãos administrativos e 

profissionais da educação como um dos instrumentos facilitadores na busca não só 

de melhores ações pedagógicas e resultado dessas ações, diante do desafio frente 

aos problemas de atendimento, do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. 

Também representa uma extensão e uma atualização do conhecimento dos 

educadores.  

 Tais razões proporcionam, nos dias de hoje, uma quantidade de propostas de 

formação de professores e equipe técnica por parte de diferentes instituições: 

secretarias de educação, centros de formações, instituições privadas, dentre outros. 

Elas geralmente oferecem ação diferente de atividades que objetivam a formação 

dos seus profissionais: cursos, oficinas, palestras, seminários, grupos de estudos, 

projetos, entre outros, atendendo inúmeros interessados em atualizar, estudar ou 

mesmo garantir melhores condições de trabalho profissional. Porém, apesar de 

todas as iniciativas dos órgãos centrais e instituições formadoras, é muito comum 

encontrar questionamento sobre a maneira de encaminhar este trabalho, seja por 

parte de pesquisadores como também de coordenadores pedagógicos que dela 

participam.  

A ênfase neste tema encontra destaque, nas últimas décadas, a partir da 

amplitude do atendimento escolar à população. Com a democratização do ensino, 

todas as crianças estão na escola, embora isso não quer dizer que todas estejam 

aprendendo. Diante desse quadro novas demandas na compreensão dos objetivos 

da escolarização, de mudanças nas formas de organização do trabalho, foram 

despontando. Trata-se de necessidades, expectativas, exigências que se tornaram  
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alvo de discussão, sinalizando que as concepções cristalizadas das práticas 

escolares podem e devem ser transformadas, requerendo com isso uma nova 

organização escolar que pode ser legitimada. Mussi (2000, p. 2) afirma que: 

 

Assim a escola parece não mais satisfazer suas funções originais - 
desenvolvimento intelectual/social das futuras gerações – na 
sociedade brasileira contemporânea. Vive, pois uma crise 
paradigmática, crise esta que lança o difícil desafio de (re)validar a 
positividade de sua ação, essencial para o desenvolvimento de 
singularidades/competências que nos distinguem como humanos, 
seres históricos e sociais. 

 

Nesse percurso, as propostas pedagógicas que norteiam as ações dentro das 

instituições escolares apresentam características que desencadeiam e repercutem 

novas perspectivas: “na medida em que a escola foi se popularizando, a dissonância 

entre o pretendido e o obtido foi tonando-se mais acentuada”. Bicudo (2003, p. 8). O 

momento presente faz com que idéias e objetivos sejam repensados; portanto, 

abrem-se caminhos para novas discussões com o intuito de acompanhar e conhecer 

as mudanças educacionais, criando um espaço propício para a atuação das 

propostas de formação continuada que favoreçam as ações formativas dos 

coordenadores pedagógicos na escola. 

 Alarcão (2001,p.11), que apóia seus estudos na idéia de uma escola 

reflexiva, conceitua a formação como: 

 

Nessa escola, acredita-se que formar é organizar contextos de 
aprendizagem, exigentes e estimulantes, isto é, ambientes formativos 
que favoreçam o cultivo de atitudes saudáveis e o desabrochar das 
capacidades de cada um com vistas ao desenvolvimento das 
competências que lhes permitem viver em sociedade, ou seja, nela 
conviver e intervir em interação com os outros cidadãos. 

 

Nesse contexto de mudanças, a autora aponta a educação como “o cerne do 

desenvolvimento da pessoa humana e da sua vivência na sociedade da qual se 

espera um desenvolvimento econômico acrescido e uma melhor qualidade de vida” 

(2001,p.10). Portanto, sendo um local no qual crianças e jovens passam grande 

parte do tempo, a escola se constitui “num espaço, um tempo e um contexto de 

aprendizagens e de desenvolvimento”. Dessa forma, a escola possui um conjunto de 

funções, que vão para além do instruir e avaliar, uma vez que orienta e ajuda na 

formação dos seus próprios docentes, e organiza, cria e avalia projetos. Ou seja, 
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aceita-se que a escola seja “o espaço para trabalhar o conhecimento” (Almeida, 

2006,p. 43) e, portanto, nela se reproduz uma organização complexa, comprometida 

com o conhecimento, mas cujo objetivo não é só trazer novos conhecimentos 

formais,  significa também um espaço de relações interpessoais, entre o eu-outro. 

Assim, para a realização de mudanças, é necessário saber o que se pode 

aprender por meio do cotidiano da escola, bem como repensar  suas organizações,   

estruturas, refletindo sobre seu contexto, sem deixar as relações formais e 

relacionais que permeiam seu cotidiano pautado num  diálogo constante. O ensino é 

uma prática social, porque os atores na escola refletem culturas e contextos sociais 

a que pertencem, como afirma Sacristán (1998, p.66). ”A escola é certamente, um 

espaço muito valorizado em que se trabalha com os conhecimentos cognitivos e 

afetivos, que também são construídos histórica e socialmente”. 

Reconhecemos, certamente, a importância da formação continuada para 

atualização de conhecimentos e possibilidades de mudanças na escola, além das 

ações e intenções presentes nas elaborações dos cursos e das discussões 

realizadas ao longo do tempo, como também nas práticas de formação realizadas 

dentro da escola, por intermédio de coordenadores pedagógicos com seus 

professores. Isso significa que alguns cuidados são necessários quando se pensa 

em cursos de formação continuada. Nessa linha, Pardal (2005,p.108) enfatiza a 

formação continuada pautada na idéia da sua importância enquanto eixo condutor 

de oportunidades de atualizações, mas reconhecendo sua limitação na capacidade 

de causar profundas mudanças na educação: 

 

Não somos dos que têm ilusões de consecução de mudanças 
profundas no sistema educativo através da formação continua. E, por 
isso, não associamos, como se de relação entre causa e efeito se 
tratasse, formação e inovação. Mas não desconhecemos de todo as 
suas potencialidades em relação a esta, mesmo que, como a história 
o demonstra, seja de uma grande lentidão. 

 

Em pesquisa realizada com professores no ano de 2003, em Portugal, o autor 

constata uma crescente procura de formação; no entanto, mais uma vez diz: 
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não temos, entretanto, dados seguros que nos permitam associar tal 
facto a uma excepcional potencialidade inovadora, quer no nível das 
práticas de ensino, quer da gestão escolar, quer de uma significativa 
melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional dos docentes 
(2005, p.107).  

 
 

Apesar de se reconhecer a importância do quadro de idéias em questão, o 

autor abre a possibilidade de considerar a formação continuada como um ato 

permanente, dinamizador da experiência profissional e da reflexão sobre a mesma. 

Contudo acentua alguns pontos fundamentais como condutores para um melhor 

aproveitamento desse recurso, como, por exemplo, situar as propostas de formação 

na interação com o modelo de escola, o processo de ensino-aprendizagem e o 

reconhecimento da profissão indissociada do ser que a exerce. Tais pontos seriam 

percursos capazes de contribuir para situações de mudança na escola, numa 

perspectiva transformadora, dinâmica e contínua, visando às possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais e sobretudo dos alunos. 

As observações de Pardal contribuem para a análise das “limitações da 

formação continuada na escola”, aspecto tão reiterado por estudiosos e participantes 

dos cursos. Trata-se de firmar os indicativos fundamentais para que as ações de 

formação continuada tenham um efeito mais considerável e eficiente no ambiente da 

escola e de seus profissionais, considerando a articulação com os projetos 

pedagógicos da escola, o reconhecimento das experiências anteriores dos 

profissionais, e ainda a melhoria da prática formativa de coordenadores 

pedagógicos. 

Autores como Alarcão(2001), Canário (1998-2000), Amiguinho(1994), também 

compartilham das idéias de Pardal quando reconhecem a importância da formação 

continuada, mas admitem suas limitações. Também apontam aspectos semelhantes 

para que tais ações tenham um melhor desempenho na escola, como por exemplo: 

a importância de se aceitar e conhecer a escola enquanto contexto real no qual se 

desenvolvem o trabalho educativo, e a oportunidade de se oferecer uma formação 

mais voltada para a valorização do sentido humano da pessoa, valorizando os 

aspectos cognitivos e afetivos. Isto pode contribuir para que o coordenador 

pedagógico tenha mais facilidade de superar as dificuldades encontradas no 

decorrer de sua prática pedagógica. Alarcão (2001,p.15) diz que para alcançar 

mudanças efetivas na escola convém mudar o pensamento sobre ela, e mais: “É 



 

 34 

preciso refletir sobre a vida que lá vive, em uma atitude de diálogo com os 

problemas e as frustrações, os sucessos e os fracassos, mas também em diálogo 

com o pensamento, o pensamento próprio e o dos outros”. Tais idéias completam-se 

com as afirmações de Prado, Cunha e Soligo (2006, p.32) a respeito da escola: 

 

A multiplicidade dos olhares, a socialização de experiências, o 
diálogo que promove a emergência das contradições e a 
documentação de práticas da/na escola institui, portanto, o espaço 
da escola como instância de confronto dessas práticas e de 
produção de saberes. 

 
 
Diante dessas considerações, sabe-se que a formação continuada é apenas 

um dos focos de interferência dentro de um processo contínuo de desenvolvimento e 

aprendizagem humana. Portanto, conhecem-se suas limitações, ao mesmo tempo 

em que percebemos sua potencialidade, quando reconhecidos alguns pressupostos 

como os mencionados.  

As observações de Canário(2000,p.83) sobre indicativos dos cursos de 

formação na escola são instigantes para compreender a questão do melhor 

aproveitamento das propostas políticas educacionais na escola.  

 

A formação como um processo organizado e intencional corresponde 
a um aspecto particular e parcelar de um processo contínuo e 
multiforme de socialização, que coincide com a trajetória profissional 
de cada um. 

 
 

De modo que pensar na formação continuada leva a concluir que qualquer 

situação de aprendizado com a qual a pessoa se depara implica sempre em uma 

relação com os conceitos que ela já formulou a partir das suas experiências de vida, 

além da valorização dos contextos de trabalho em que se desenvolve a dinâmica 

formativa. Então, os coordenadores pedagógicos quando participam dos cursos 

trazem conhecimentos da sua vida pessoal e profissional, porque segundo Prado, 

Cunha e Soligo (2006, p.32):”formação centrada na escola aponta para a articulação 

entre as dimensões pessoal, profissional e organizacional, permitindo uma 

aproximação crítica entre o contexto de formação do próprio contexto de trabalho”. 

Assim, se tais conhecimentos são relevados e valorizados podem contribuir então 

para que expectativas e necessidades sejam alcançadas, uma vez que a pessoa do 

coordenador pedagógico será reconhecida em sua totalidade. 
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Ações e projetos fizeram e fazem parte das propostas de formação 

continuada, nas diferentes instituições de ensino tanto da rede particular como 

pública, buscando discussões sobre concepções e ações pedagógicas, quase 

sempre com a intenção de contribuir para qualidade do processo educativo. 

 Por isso, quando se propõem cursos ou mesmo quando se busca participar, as 

intenções predominantes são o atendimento aos diversos profissionais da educação, 

tendo em vista a melhoria profissional em relação às novas exigências do mercado; 

atualizações de conhecimentos e promoções no emprego. Mas, pressupõe-se que 

para esse atendimento acontecer em sua plenitude, é necessário que as 

considerações acima sejam incorporadas nos encaminhamentos das discussões de 

concepções pedagógicas.  

Entende-se que o contexto escolar precisa ser reconhecido numa relação de 

diálogo com as diferentes realidades existentes, relevando as experiências 

adquiridas nesse espaço. Essas constatações podem ser completadas com as de 

Canário (2000) que enfatiza a importância da formação no contexto da escola e fala 

a respeito do desenvolvimento da formação “centradas na escola”, a partir da 

questão sobre o modo como os professores se formam. O autor entende que os 

professores se educam também nas escolas, aprendem nas escolas, ensinam e 

aprendem com os alunos, com as experiências e as influências que sofrem das 

organizações institucionais e, sobretudo, com as tentativas que fazem para 

modificar. No entanto, o autor também lembra que os docentes não aprendem 

somente nesse espaço. 

 

O reconhecimento da importância estratégica do estabelecimento de 
ensino, nos planos da gestão e da produção de inovações, tem como 
corolário lógico o desenvolvimento de modalidades de formação 
”centradas na escola”. (p.68) 

 
 

Nessa perspectiva, as intervenções formativas incidem, ao mesmo tempo, 

sobre alunos, sobre professores e sobre a realidade da escola, tendo como ponto de 

partida o contexto escolar. Portanto, mudar as estratégias de formação seria o 

mesmo que modificar os modos de socialização profissional das pessoas. É 

fundamental intervir no nível das pessoas e das escolas, assim como na 

organização destas. Em outras palavras, caso não se modifique o modo pelo qual 

pessoas trabalham, dificilmente modificar-se-á o modo como entendem o processo 
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de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Convém ainda retornar ao mesmo 

autor:  

As pessoas são, no interior da organização, os principais recursos 
formativos. Não está em causa, apenas, o somatório das 
experiências e competências individuais, mas o modo como elas se 
cruzam, combinam e interagem no contexto da 
organização(Canário,2000,p.82).  

 
 

Dessa forma, é enfatizada a importância do trabalho individual e coletivo, de 

maneira partilhada e interativa, deixando de lado a visão segundo a qual entender os 

processos de mudanças são meramente por vontades individuais.Canário ainda 

afirma:  

 

Com efeito, a produção de mudanças, numa organização social 
como a escola, implica não apenas mudar a ação individual, mas 
também o modo de pensar essa ação e, sobretudo, o modo como 
essas ações individuais se articulam entre si, num quadro de 
interdependência dos atores. (2000, p. 83) 

 
 

Ampliar a visão e assim conhecer outros fenômenos que ocorrem no sistema 

educativo é fundamental para que novos encaminhamentos incentivem a forma de 

trabalhar os conteúdos formais das propostas de formação continuada. Entre eles, 

Pardal (2000,p.77) salienta: “significa substituir uma cultura fortemente individualista 

e “insuflar” por uma cultura baseada na “colaboração e no trabalho de equipe para 

sair da idéia de que mudanças na prática pedagógica dependem exclusivamente de 

vontades individuais dos educadores”. Nesse caso, o autor destaca a questão da 

equipe como significativa para que mudanças na escola se realizem. Ou seja, não 

basta apenas entender que transformações aconteçam por meio de vontades 

meramente individuais, que são importantes, porém dentro da totalidade da escola é 

necessário que  haja colaboração no sentido de motivar a vontade da equipe. 

Investigadora da formação de professores na didática da leitura e da escrita, e 

na didática da matemática, Lerner(2002,p.31) também sustenta um parecer 

semelhante ao de Canário. Opinião semelhante ocorre quando ela analisa a 

formação contínua e chamando-a de capacitação dentro do foco da alfabetização “a 

capacitação está longe de ser a panacéia universal que tanto gostaríamos de 

descobrir”. A autora vai além e admite a capacitação como condição necessária, 

embora não consiga alterar a proposta didática. Assim, ela acaba por “reconhecer 
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que a capacitação não é condição suficiente para a mudança na proposta didática 

porque esta não depende só das vontades individuais”. Ao constatar a atualização 

como necessária para todo profissional, observa a insuficiência do problema. A 

autora formula então alguns questionamentos como: Que condições devem reunir os 

capacitadores? Como promover a formação contínua dos participantes do projeto? 

Ela aponta a seguir outras “ferramentas para transformar o ensino”, ou seja, 

caminhos concebidos como fundamentais para se chegar a um bom desempenho 

pedagógico. Tal percurso aparece assim descrito: 

 
 

Analisar rigorosamente diferentes situações de capacitação e as 
transformações que elas produzem, estudar o processo de 
reconstrução do conhecimento didático por parte do professor, 
avaliar as intervenções do capacitador, detectar problemas que ainda 
não tínhamos percebido em suma, fazer pesquisa didática no terreno 
da capacitação permitirá também encontrar recursos mais efetivos 
para transformar o ensino da leitura e da escrita. (Lerner, 2002, p. 
50) 

 

 

É nesse sentido que este estudo caminha. Mais uma vez, reconhecemos as 

potencialidades da formação e sabemos que sua relação com a prática nem sempre 

acontece de imediato. Torna-se fundamental evidenciar as complexidades presentes 

tanto na escola, como instituição social com interferências econômicas, culturais, 

quanto nas práticas profissionais existentes neste espaço. É necessário, portanto, 

não apenas oferecer cursos de formação continuada, mas também estudar as 

questões que os envolvem e refletir sobre as formas como estão sendo 

encaminhadas as propostas de concepção pedagógica que norteiam as 

administrações públicas. Contam também as condições e realidades específicas das 

escolas, na busca de construir alternativas que façam progredir as condições, para 

que tais conhecimentos se efetivem e que a tão almejada mudança aconteça.  

Em estudos realizados sobre a formação docente, destaca-se o que Placco e 

Silva (2007, pp. 26-27) entendem por formação continuada: 
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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 viver a docência 
em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética como 
novo. 

 
 

Importa sublinhar, para este estudo, as referências de formação continuada 

como um processo complexo que adquire materialidade nos múltiplos espaços e 

atividades, não se restringindo apenas ao momento dos cursos. Destacam-se a 

realização desenvolvida ao longo da trajetória profissional e o fato de a escola 

posicionar-se como um dos espaços propícios para reabilitar e divulgar as propostas 

dos cursos de formação. No entanto, estes podem ser melhor aproveitados por meio 

de outros encaminhamentos de práticas de formação em que as observações acima 

sejam incorporadas e, dessa forma, haja outras maneiras de lidar com os conteúdos 

de formação. Isso significa manter um eixo comum de proposta, com diferenças de 

aplicação, ou seja, significa lidar com as diferenças de contexto escolar e de 

conhecimentos singulares de cada pessoa. 

Ao mesmo tempo, reconhecemos a especificidade e a importância de cada 

coordenador pedagógico, sem perder a singularidade e sua totalidade. Ao falarmos 

sobre complexidade, acreditamos ser conveniente destacar Morin (2000), que 

enfatiza o pensamento complexo como aquele capaz de considerar todas as 

influências internas e externas e o conhecimento é um fenômeno multidimensional, 

de maneira inseparável simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, 

psicológico, cultural e social, que “comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, 

análise e síntese”(p.24). O autor apresenta argumentos segundo os quais a ciência é 

complexa porque não está desvinculada de seu contexto histórico e social. Ou seja, 

na compreensão desta totalidade, todo ato humano é complexo porque se insere na 

diversidade de aspectos que constitui a própria vida humana. 

Para Morin (2001, p.566) a complexidade é um problema, com desafios que 

se encontram em toda parte, e não uma resposta: 
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Se quisermos um conhecimento segmentário, encerrado a um único 
objeto, com a finalidade única de manipulá-lo, podemos então 
eliminar a preocupação de reunir, contextualizar, globalizar. Mas, se 
quisermos um conhecimento pertinente, precisamos reunir, 
contextualizar, globalizar nossas informações e nossos saberes, 
buscar, portanto, um conhecimento complexo. 

 

 

O autor rompe com a idéia de um saber parcelado. Deve-se distinguir, mas 

não separar. Portanto, analisar os problemas da educação, buscando mudanças  

por parte apenas do coordenador pedagógico, do professor, do aluno, ou de 

qualquer outro profissional o mesmo vale para as condições familiares e para a 

estrutura particular, ou mesmo considerar o conhecimento cognitivo e desconsiderar 

o afetivo, sem entender suas complexidades em relação aos fatores presentes nas 

situações. Tal perspectiva produz um olhar limitado entre causa e efeito, uma vez 

que tal conjunto de circunstâncias não atua a partir de ações individuais e isoladas, 

mas através da  integração e das dependências. 

 Para Freire(1992,p.110) “o educador ou a educadora crítica, exigente, 

coerente, no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da 

própria prática, sempre a entende em sua totalidade”. O fundamental então seria a 

coerência dos materiais, dos método e das técnicas. Isso não significa que essas 

partes não sejam importantes, mas requerem estar envolvidas em objetivos comuns 

de um grupo, daí a relevância da realização de ações de formação continuada que 

superem a fragmentação pedagógica. 

Outro aspecto a ser destacado refere-se à forma como os cursos e encontros 

de formação continuada são realizados. Em outras palavras, a maneira de se 

conduzir os encaminhamentos teóricos propostos muitas vezes ocorre pela 

aplicação de idéias e práticas impostas, conhecida como racionalidade técnica, que 

pouco contribui para um bom desempenho das ações pedagógicas. Nesta linha, 

Porto (2000, p.19) afirma: “a racionalização técnica – atividade instrumental que 

procura a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas 

científicas é inadequada e insuficiente ao desempenho educativo”. Em seus estudos 

sobre o repensar a formação profissional, Canário (1998,p.11) também considera 

inadequada essa maneira de atuação formativa, porque conduz à aplicação de 

receitas de caráter generalizante, que não reconhecem as especificidades das 

escolas. 
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Os efeitos da formação poderiam, então, ser “transferidos” para a 
prática profissional, através de um processo de “aplicação”. Deste 
ponto de vista, a formação é encarada como um processo de treino, 
de cariz instrumental e adaptativo, enquanto  o exercício do trabalho 
é visto como correspondendo à reprodução de normas e de gestos, 
estabelecidos a priori. 

 
 

A formação vista como processo de treino de mera aplicação age de forma 

fragmentada, e acaba desvalorizando a pessoa em sua integração e 

desconsiderando a própria totalidade da dimensão humana, trazendo conseqüências 

desastrosas para o ensino. A constatação apresentada demonstra a complexidade 

da formação, ao entender o processo de forma integrada, associando-se a reflexão, 

a realidade escolar, o ensino, a aprendizagem e a pessoa do profissional; portanto, 

ação educativa e formativa é muito mais do que o mero exercício de ensinar, e a 

escola, espaço propício dessas interações, torna-se fundamental na busca da 

compreensão de como tais processos funcionam.  

Teóricos e estudiosos críticos entendem as escolas não apenas como 

espaços de instrução, mas como espaços culturais em que se cruzam diferentes 

valores, convenções, significados ricos nas relações interpessoais, considerando os 

contextos históricos e sociais existentes. Ao se referir à opinião de Michael Apple, 

sobre uma reforma educacional bem sucedida, McLaren (1997.p. 333) comenta a 

necessidade de se incluir dentre outras coisas “a democratização de procedimentos 

decisivos e práticas sociais nas escolas...”. Para Giroux (1997,p.160), as 

racionalidades técnicas não estão somente restritas ao modelo social dominante, 

mas também dentro da escola, onde se  incorporam configurações particulares de 

poder, que formam e estruturam as ações pedagógicas:  

 

As racionalidades tecnocráticas e instrumentais também operam 
dentro do próprio campo de ensino, e desempenham um papel cada 
vez maior na redução da autonomia do professor com respeito ao 
desenvolvimento e planejamento curricular e o julgamento e 
implementação de instrução em sala de aula. Isso é bastante 
evidente na proliferação do que tem se chamado pacotes 
curriculares. 

 

 

Nesse sentido, o campo de ensino também pode ser um espaço em que 

operam as racionalidade técnicas, uma vez que os “pacotes curriculares” 

apresentam-se quando as ações pedagógicas de formação têm seus conteúdos e 
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objetivos direcionados para a valorização e busca do desempenho máximo na parte 

técnica, reduzindo-se as autonomias. A ênfase atribuída às ações instrumentais traz 

para o formador um papel centralizador, no qual sua prática pedagógica é 

representada pela repetição mecânica das ações de formação. Observa-se algumas 

vezes, em cursos de formação continuada, que o enfoque do conteúdo técnico 

acaba por considerá-lo um fim, e não como um meio. Para se chegar à 

compreensão do que seja ensinar como um meio e não como um fim a ser 

alcançado, é importante responder a essas questões “para quê”, “o quê” e “como”, 

que podem ser ampliadas pela visão de Mahoney (2000, pp.17-18),cujos estudos, 

fundamentados na teoria walloniana, referem-se aos domínios cognitivo, afetivo e 

motor: 

Educar significa promover condições que respeitem as leis que 
regulam o processo de desenvolvimento, mantendo a todo momento 
a integração dos conjuntos(motor, afetivo, cognitivo) e levando em 
consideração as possibilidades orgânicas e neurológicas do 
momento e as condições de existência do aluno. A essência do 
educar é, pois, garantir essa integração, ainda que provisória. 

 
 

A autora mostra que toda atividade escolar envolve os aspectos cognitivos, 

afetivos e motores; por isso, o planejamento das atividades deve responder em que 

essas atividades contribuem para o desenvolvimento da pessoa. Tais questões 

facilitam a correspondência da ação de formação com a intenção pedagógica do 

coordenador pedagógico, numa relação de diálogo sobre as expectativas e as 

necessidades dos coordenadores, e, portanto, entre seus conhecimentos cognitivos 

e afetivos, para assim sair de uma situação meramente instrumental para outra mais 

humana. 

Com esta perspectiva a formação continuada ganha um sentido mais 

completo, abrangente, deixando de ser uma simples ação técnica formal. Essa 

compreensão dos cursos de formação continuada pode ampliar os objetivos 

propostos pelos organizadores, pois eles  deixam de querer formar com a idéia 

segundo a qual a teoria precede a prática, e a prática é uma aplicação da teoria. Ao 

contrário os elaboradores passam a se preocupar com a formação como processo 

contínuo e integral, como também valorizam a formação integral e, portanto, podem 

atender com mais precisão às necessidades e expectativas, uma vez que estas são 

reconhecidas em sua singularidade. 



 

 42 

Ao escrever a apresentação do livro de Henry Giroux (1997), Os professores 

como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem, o professor 

Paulo Freire destaca do autor a sua compreensão integral de mundo, aliada à 

educação em face da subjetividade e da historicidade no processo de 

transformação; portanto, existe uma preocupação de Giroux com os modelos de 

racionalidade técnica na medida em que os programas de treinamentos enfatizam o 

conhecimento técnico dividindo-os em partes, o que acaba por dissociá-los da 

totalidade. Tal procedimento resulta na obtenção de verdades absolutas e impede a 

reflexão crítica. Na obra de Freire, Pedagogia da Autonomia, esses princípios de 

integração se enriquecem: “formação é muito mais do que puramente treinar” (1996, 

p. 15), princípio cujo ponto central reside na questão da reflexão sobre a prática, em 

busca da autonomia dos educandos. Ou seja, trata-se de uma formação que inclui a 

preparação técnico-científica, embora caminhe para além dela, o que significa ter, 

portanto, como princípios centrais a crítica e a ação. Vale lembrar que as idéias de 

Freire estiveram presentes nas propostas de formação da secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, na década de 1990, quando se enfatizou que “não é 

possível democratizar a escolha dos conteúdos sem democratizar o seu ensino” 

(Freire,1992, p.111). A afirmativa demonstra a busca no atendimento das 

expectativas e necessidades das diferentes comunidades escolares e, também, dos 

diversos setores que a compõem. A proposição atinge o discurso que atribui  

importância ao conteúdo como referência de aprendizagem.  

Para Freire (1992, p.110), 

 

O ato de ensinar e de aprender, dimensões do processo maior o de 
conhecer, fazem parte da natureza da prática educativa. Não há 
educação sem ensino, sistemático ou não, de certo conteúdo. E 
ensinar é um verbo transitivo-relativo. Quem ensina ensina alguma 
coisa – conteúdo – a alguém – aluno. 

 
 

Nesse sentido, reitera-se que tanto o conteúdo pedagógico como a concepção 

de educação que o fundamenta não estão sendo negados neste estudo. Considera-

se que é a maneira como são encaminhados, nos cursos de formação continuada,  

pode garantir a diferença no olhar do coordenador pedagógico, e na construção de 

sentidos que conduzem para as ações de formação na escola. Entende-se a 

importância de interferências concretas na realidade das escolas; é preciso que 
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alguns aspectos sejam considerados do ponto de vista das individualidades, sem 

perder a noção da totalidade histórica, social e cultural no qual estão inseridos. 

Segundo Morin (2001, p.562), “o todo é algo mais do que a soma de suas partes”, 

algo semelhante a uma rede composta por várias partes importantes em suas 

especificidades, que formam um todo.  

Dessa modo, o grupo é importante assim como as individualidades que o 

compõem. Pressupõe-se então que o formador, além dos conhecimentos teóricos, 

tenha sensibilidade, respeito pelo grupo que trabalha; e, na mesma medida, exige-se 

do coordenador pelo grupo da sua escola, uma vez que para se formar um formador 

educador é necessário mais do que um saber metódico de técnicas de dar aulas. É 

preciso, então, um conhecimento mais abrangente, considerando outras dimensões 

humanas presentes na ação educativa. Nesse caso, o diálogo entre o afetivo e o 

cognitivo é elemento-chave, quando se buscam ações formativas eficientes, o que 

não significa apenas atulhar a memória com conteúdos sem sentido e, por isso, 

fadados ao esquecimento. Na perspectiva de Freire(1992,p.118), a relação dialógica 

comprova a importância do diálogo como ponto central que não anula o ato de 

ensinar: 

 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos 
dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e 
assim crescem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não 
nivela, não reduz um ao outro. Nem é favor que um faz ao outro. 

 
 

 Dessa forma, o caminho que leva a uma formação continuada mais 

adequada para a formação integral requer uma postura de diálogo com a 

diversidade presentes no processo educativo. Para tanto, tornam-se indispensáveis 

a observação, o atendimento das necessidades, a reflexão, os questionamentos e 

os conhecimentos dos contextos escolares. Exige-se enfim um estudo mais apurado 

da parte das administrações públicas sobre de que maneira suas ações de formação 

continuada se realizam. Pressupõe-se que a garantia de uma boa formação 

continuada requer profissionais formadores que reconheçam a importância das 

relações dialógicas entre o Eu e o Outro e, também, que entendam a pessoa como 

expressão subjetiva, com significados construídos em sua história.  
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1.2 Coordenadores Pedagógicos 

 
 
 
Para que as ações educativas sejam realizadas, a escola, reconhecida neste 

estudo como um espaço de interações profissionais e relacionais, conta com várias 

pessoas em seu interior de trabalho, cada uma dentro de suas respectivas funções. 

Dessa forma, somam-se os profissionais atuantes, cada um representa uma 

determinada função. Isso significa que desempenhos individuais são partes 

fundamentais vistas na escola como uma totalidade cujos objetivos buscam o 

encaminhamento para um bom trabalho pedagógico.  

Nesse grupo atuante dentro da escola, o coordenador pedagógico surge como 

elemento-chave para a realização de atividades de formação com seus professores, 

que também são vistos neste estudo como um profissional fundamental na escola, 

uma vez que ele está em contato direto com os alunos e, portanto, posiciona-se 

como criador de condições capazes de promover o desenvolvimento de seus alunos. 

Acrescenta-se o conceito de escola como um lugar onde os professores aprendem 

(Canário1998), e o coordenador pedagógico coloca-se com um dos favorecedores 

de novas aprendizagens como formador e mediador de novas aprendizagens 

dirigidas aos professores, compreendidas como aqueles que estão próximos dos 

alunos. Assim, o coordenador pedagógico tem uma função de integrador e 

articulador sobretudo com o professor na escola, daí a relevância de sua função, 

que se evidencia tanto no ensino de educação infantil como no ensino fundamental, 

em particular.  

O papel do coordenador pedagógico já aparece especificado no próprio o 

Regimento Escolar da Educação da Prefeitura do Município de São Paulo (1998, p. 

16, artigo 37): 

 
A função do Coordenador Pedagógico deve ser entendida como o 
processo integrador e articulador das ações pedagógicas e didáticas 
desenvolvidas na escola, de acordo com as diretrizes da Política 
Educacional da Secretaria Municipal de Educação e respeitada a 
legislação em vigor. 
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Tais detalhes, contudo, levou-nos a concordar com Orsolon (2002, p.19), que 

comenta sobre os diversos atores que compõem o quadro escolar: 

 

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da 
escola. Para coordenar, direcionando suas ações para a 
transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se 
dá isoladamente, mas nesse coletivo, mediante a articulação dos 
diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. 

 
 
Entende-se que os desempenhos individuais são fundamentais; estão 

entrelaçados e não devem ser vistos isoladamente, apenas na perspectiva do 

professor, ou de qualquer outro profissional da educação, mas que se inserem na 

complexidade das situações educacionais. Morin (2001, p.564) observa: “É preciso 

separar, distinguir, mas também é necessário reunir e juntar”. O parecer dos 

seguintes autores confirma nosso posicionamento “refletir (e escrever) sobre as 

práticas não significa, entretanto, que a prática vivenciada individualmente por cada 

um dos profissionais seja o material exclusivo utilizado para a reflexão produzida” 

(Prado, Cunha e Soligo, 2006, p.32).  

Reconhecer o papel do coordenador pedagógico, sobretudo como formador 

na unidade escolar, deixa claro suas possibilidades de criar a prática da reflexão nos 

espaços de formação dentro da escola; o coordenador pode ainda propiciar um 

acompanhamento das ações pedagógicas, entre outras questões, tendo como foco 

principal o atendimento aos professores e principalmente ao aluno, ambos sujeitos 

não só cognitivos, mas também afetivos. Sob essa mesma perspectiva, Souza 

(2001, p. 27)reitera o valor que se atribui à noção da realidade enfrentada: 

 

A necessidade da formação contínua do professor é uma realidade 
que o coordenador pedagógico tem de enfrentar. Digo ”enfrentar” 
porque é dele a função de formar esses professores dentro da 
instituição em que atua, e sabemos que a formação contínua é 
condição para o exercício de uma educação consciente das 
necessidades atuais dos alunos que freqüentam a escola. 

 
 

Constata-se então que a formação contínua do professor é uma realidade que 

o coordenador pedagógico enfrenta, uma vez que faz parte de sua função. Portanto, 

acredita-se que a eficácia se realiza numa atuação consciente cuja preocupação é a 

formação integral da pessoa. O coordenador pedagógico precisa entender que a 
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maneira como ele vai realizar suas ações de formação na escola implica o cognitivo 

e o afetivo. Sair, portanto, de uma visão simplesmente de instrumental técnica para 

outra que incorpore esses aspectos e, assim, garantir a realização de um 

compromisso com o desenvolvimento e aprendizagem integral do professor para 

que este possa também realizar um desempenho satisfatório com seus alunos. Se 

em sua atuação o coordenador pedagógico valorizar apenas um desses aspectos, 

desconsiderando os demais, poderá comprometer o processo educativo. 

Em sua prática, o coordenador pedagógico deve ser um profissional do 

ensino, que precisa ter consciência de suas responsabilidades; por conseguinte, o 

coordenador pedagógico deve possuir conhecimentos, mas, além disso, precisa 

saber como ensiná-los antes de agir, deve compreender em que contexto atua. 

Também os registros são vistos como um dos instrumentos que podem fortalecer 

seu trabalho, uma vez que tal prática nasce de ações sobre o outro e das ações do 

outro sobre nós. Fujikawa (2006, p.141) afirma: 

 
 

A prática da elaboração e da socialização de registros na formação 
de professores deve orientar-se para a criação dos espaços 
necessários a essa troca e a essa construção. A conversão das 
informações presentes nesses registros em idéias que professores e 
coordenadores possam utilizar no aperfeiçoamento de seu próprio 
trabalho ocorre na medida em que o conhecimento gerado é 
colocado a serviço da ação. 

 

 
Para tanto, este profissional, na busca de melhorias e de atualizações de sua 

prática, participa de encontros de formação continuada. Monteiro e Giovanni (2000, 

p. 129) dizem: “que a formação de um profissional (seja qual for a área em que atue) 

configura-se, sempre, como um processo contínuo, que deve acompanhar toda a 

sua trajetória, é indiscutível a necessidade de ações educacionais voltadas para o 

chamado processo de formação continuada”. Como suporte intermediador de 

condições para que o professor continue a sua formação, precisa, além dos 

conhecimentos que já possui, investir tais saberes para conduzir bem o processo de 

formação continuada da sua equipe na escola, porque o aprendizado produz algo de 

novo na formação pessoal. 

A busca individual por atualização e prática é difícil. Parece fundamental 

enfatizar a importância de um trabalho escolar de equipe no qual o projeto 



 

 47 

pedagógico vai se delineando, com a interação de todos, ligados diretamente ou não 

à escola, sobretudo com a liderança do coordenador pedagógico, mediador 

fundamental no encaminhamento das diversas atividades. Esse processo ganha 

força quando pensamos em formação de qualidade que possa contribuir para a 

melhoria da escola básica. 

Em uma das suas discussões sobre aspectos da formação contínua de 

educadores, Fusari (2007, p. 22), a partir de dados coletados junto a coordenadores 

pedagógicos da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, faz algumas 

considerações com a intenção de atingir uma boa realização de projetos de 

formação continuada: 

 

A formação contínua de educadores que atuam na escola básica 
será mais bem-sucedida se a equipe escolar, liderada pelos diretores 
e coordenadores (pedagógicos, de áreas, cursos e períodos), 
encará-la como valor e condição básicos para o desenvolvimento 
profissional dos trabalhadores em educação. 

 
 

 É dessa importância o trabalho do coordenador pedagógico na escola, que 

busca atender as necessidades dos educadores além de desencadear ações que 

possam garantir a boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Para 

tanto, este trabalho pode dentre outras coisas, segundo as autoras André e Vieira 

(2006, p. 20), “utilizar recursos como a formação continuada dos professores, o 

atendimento aos pais ou o trabalho direto com alunos, lidando com relações 

pessoais ou com burocracia e planejamento”. Dessa forma, o coordenador 

pedagógico “é um profissional inserido no processo de formação contínua, em busca 

de mudanças e fundamentações criteriosas para a sua prática” (André e Vieira 2006, 

p. 22). Tal função se expressa nesse panorama escolar como uma mediadora das 

mudanças de práticas de professores, portanto como via fundamental na condução 

de melhores condições de atendimento e no conhecimento do modo como se dá o 

processo do desenvolvimento. Mesmo consciente de que a função do coordenador 

pedagógico na escola seja fundamental no desenvolvimento do trabalho em equipe, 

é importante salientar que as práticas realizadas por este profissional também 

necessita de apoio, incentivo e investimento por parte dos órgãos centrais, das 

secretarias como também dos profissionais presentes na escola.  
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Concorda-se com Almeida, quando se entende que a escola é um espaço 

para trabalhar conhecimentos formais e relacionais, que é um espaço de relações 

interpessoais, de “as relações eu-outro”; e o coordenador pedagógico “deve ter um 

olhar especial para o fortalecimento dessas relações”. Segundo a afirmação abaixo: 

 

O coordenador pedagógico tem uma função formadora, uma 
articuladora e uma transformadora; como formador, cabe-lhe 
oferecer orientação pedagógica pela via de seus conhecimentos e 
pela procura de interlocutores qualificados para seus professores, 
dentro ou fora da escola, articulando os participantes da equipe 
escolar, cuidando tanto das relações interpessoais como das 
relações com o conhecimento. (2006, pp. 43-44) 

 

 

Ainda para a mesma autora, o coordenador deve estar atento às 

necessidades do outro naquele contexto e momento. Considera-se que não basta 

apenas entender a importância da função do coordenador pedagógico para que os 

problemas do cotidiano escolar sejam resolvidos. É preciso ir além e compreender 

que as diversidades presentes podem confundir seu desempenho diário, conforme 

muito bem lembrado por Clementi (2002, p. 54): 

 

São solicitadas inúmeras tarefas – de ordem burocrática, 
organizacional, disciplinar – que dificultam sua dedicação a um 
trabalho de formação dos professores e o faz cair numa certa 
frustração pelo “mundo de vozes” que ouve, que vê e que 
subentende, mas não consegue administrar. 
 
 

Nesse sentido, “o cotidiano escolar, as questões burocráticas, as falhas no 

sistema, surgem muitas vezes no sentido de emperrar de certa forma o trabalho, 

traduzindo a definição negativa do papel do coordenador, conforme lembra 

Buldrin(2006,p113). 

A relação estabelecida entre professor e coordenador vincula-se com a 

prática, com as relações interpessoais, com observações constantes. Trata-se de 

uma via para que discussões e planejamento estejam presentes no cotidiano da 

escola. O que nem sempre acontece na presença de determinados fatores: 
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A prática de assistir às aulas permite ao coordenador o 
reconhecimento das mudanças pelas quais passam ou não o 
professor e o aluno.... No entanto, essa não é uma tarefa fácil. O 
tempo de que o coordenador dispõe para isso nem sempre é 
respeitado. Muitas vezes ele é solicitado para atuar em outras 
frentes..(Clementi, 2002, p. 57) 
 
 

O coordenador pedagógico, portanto, deve se preparar para assumir o papel 

de mediador entre a afetividade e a cognição, ou seja, num ambiente onde as 

emoções estão afloradas, cabe sobretudo a ele, puxar pela razão para que haja um 

equilíbrio entre a emoção e a intelectualidade e para que o problema, entendido aqui 

como necessidade, possa ser resolvido. Além do que, a emoção também tem um 

caráter contagioso que possibilita a criação de uma coesão no grupo da escola 

através da simbiose dos diversos estados emocionais dos que estão presentes no 

ambiente. A prática de coordenadores pedagógicos também encontra-se 

estreitamente relacionada a uma ação formadora, cujas interferências podem trazer 

afetos de bem-estar ou de mal-estar no interior das escola, Ou seja, ações de 

formação continuada desenvolvidas pelo coordenador podem favorecer a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem, de modo a contribuir na formação de 

capacidades essenciais aos indivíduos, tais como respeito e auto-estima, pois tais 

capacidades não são inatas devendo ser aprendidas como os demais conteúdos, 

além de criar ambientes propícios a boas discussões, capazes de gerar mudanças 

interessantes naquele determinado contexto escolar. Nessa linha, Orsolon (2002, p. 

20) conclui: 

 

O coordenador pode ser um dos agentes de mudanças das práticas 
dos professores mediante as articulações externas que realiza entre 
estes, num movimento de interações permeadas por valores, 
convicções, atitudes; e por meio de suas articulações internas, que 
sua ação desencadeia nos professores, ao mobilizar suas dimensões 
políticas, humano-interacionais e técnicas, reveladas em sua prática. 

 

 

Nesse sentido, os grupos adquirem importância significativa na escola, uma 

vez que contêm relações pessoais que podem contribuir para o bem-estar ou mal-

estar. Assim, Souza também ressalta a forma como o coordenador pedagógico 

lidará com tal situação: 
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A existência de um grupo é a condição primeira para a atividade do 
(a) coordenador (a), uma vez que ele vai trabalhar na liderança de 
pessoas que desenvolvem um trabalho comum, no caso professores. 
Lidar com grupos implica lidar com diferenças, o que eqüivale a 
enfrentar conflitos e buscar caminhos para superá-los. (2002, p. 33) 

 
 

Portanto, lidar com grupos é lidar com dinâmicas interativas que se produzem 

e são compartilhados pelos coordenadores e pelos professores. Tognon(2006,p.90) 

ao relatar sua experiência diz: 

 

Quando estamos na função de professores, temos uma visão 
diferente do papel do Coordenador, pois o vemos como um norteador 
de situações pedagógicas. Geralmente pensamos que, se 
estivéssemos no lugar delem poderíamos fazer melhor....Hoje como 
Coordenadora Pedagógica percebo que não é bem assim, pois os 
afazeres da rotina da escola acabam atropelando as minhas 
atribuições. 

 

 Nesse processo interativo, em que cada uma das pessoas age dentro de 

suas respectivas funções, em que, portanto, semelhanças e diferenças são 

expressas a todo o instante contribuindo na construção de sentidos e significados de 

significados, o coordenador pedagógico é um dos atores essenciais, cujo trabalho 

reside em estimular o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, práticos e de 

relacionamento interpessoal.  

Reconhece-se que uma boa prática de formação na escola é quando o 

coordenador pedagógico não conduz as ações em função daquilo que acha 

importante: a partir das necessidades do grupo cria situações que tenham 

possibilidade de integrar os objetivos próprios do grupo e assim promover mudanças 

de comportamentos na escola. 

As discussões apontam a importância da função do coordenador pedagógico 

na escola como um articulador de ações cognitivas e afetivas. Neste sentido, foi de 

suma importância a leitura de Almeida (2006, p. 58), em que, especificamente no 

texto “O coordenador pedagógico e a questão do cuidar”, analisa a questão do 

cuidar como importante em todos os níveis de ensino e nos faz pensar que o 

coordenador, “tal qual o professor, tem uma tarefa que implica, e talvez dobrado, 

grande investimento afetivo” e, portanto, necessita cuidar não só do seu fazer como 

também do compromisso com os professores, relações com os alunos, famílias e 

comunidade. Dessa forma, é um trabalho “produtivo e prazeroso, mas não deixa de 
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ser desgastante ”. A autora observa ainda um aspecto fundamental: “quem vai 

cuidar para que o coordenador pedagógico possa desempenhar suas atividades?”. 

Ao propor essa questão, demonstra o entendimento com a reciprocidade que o 

cuidar pressupõe. Ela vai além e afirma que: 

  

Quando me proponho a cuidar, recebo respostas de cuidado em meu 
entorno. Julgamos, porém, que cabe às instâncias superiores, à 
escola (em decorrência de políticas públicas) oferecer ao 
coordenador recursos para um desempenho satisfatório e cuidados 
com sua formação. Atribuir-lhe responsabilidades sem as condições 
necessárias para as respostas adequadas é negar-lhe esse cuidar. 
(p. 59) 

 
 

A referência constante da importância do papel do coordenador pedagógico 

só vem comprovar que o cuidar tem para a autora em questão. O ponto central é a 

reciprocidade, e, assim, sua ação não pode ser vista isolada, mas, sim, atrelada à 

instâncias superiores à escola, que deveriam proporcionar auxílios com 

acompanhamentos para esse profissional, cuja função é tão relevante na busca de 

melhores condições de ensino e aprendizagem na escola como um todo. 

Nesse sentido, a presença de coordenadores pedagógicos em cursos de 

formação continuada propostos pelos órgãos centrais mostra-se importante. Apesar 

de relevante, sua função não deve ser vista apenas como trabalho individual e 

isolado, ou seja, nem sempre depende apenas de suas boas vontades voluntárias. 

Os espaços de formação podem proporcionar descobertas de conhecimentos 

teóricos e práticos, e de atualizações que auxiliam na intervenção da escola. Afinal, 

tais aprendizagens são contínuas no decorrer do desenvolvimento humano. 

Portanto, o adulto em cursos de formação continuada está em pleno processo de 

aprendizagem, e deve ser reconhecido na totalidade do grupo como um sujeito 

singular com seus conhecimentos cognitivos e afetivos construídos ao longo de sua 

história. Sendo assim, as intervenções de outras pessoas são fundamentais para 

que o ensino aconteça da melhor maneira possível. Daí a importância de um bom 

acompanhamento, não como forma de utilizar ações autoritárias e mecânicas, e nem 

espontâneas, mas como aquele que reconhece as subjetividade presentes, que 

dialogue, que compartilhe atividades de objetivos comuns para o grupo da escola.  
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CAPÍTULO 2 - Os Referentes Teóricos  

 

Ao mesmo tempo que as teorias 
aprimoram nosso olhar, nossa observação, 

e tornam nossas idéias mais claras e precisas, elas 
também são uma condição limitadora. È difícil abranger 

com elas toda a complexidade dos fenômenos 
estudados:ao mostrar, ao iluminar alguns componentes, 

desses fenômenos, outros ficam obscurecidos.  
Uma boa teoria, como uma fotografia, é aquela que permite 

descobrir dimensões para além do seu foco. 
Abigail Alvarenga mahoney 

 

 
Para que os resultados à questão levantada neste trabalho saber– se os 

conhecimentos veiculados em cursos de formação continuada no período de 2001 a 

2004, assistidos por coordenadores pedagógicos da rede municipal da São Paulo, 

chegavam à escola? Quais as razões para chegarem ou não chegarem, e como se 

dá a socialização desses conhecimentos na escola? – possam ser analisados e 

discutidos, recorreu-se às concepções sobre desenvolvimento humano de Lev. S. 

Vygotsky, psicólogo russo, e Henri Wallon, psicólogo francês. 

 
 

2.1-  Lev S. Vygotsky 

 
 

Este estudo busca entender a prática de coordenadores pedagógicos de 

forma contextualizada; portanto, criou-se uma oportunidade para trazer as propostas 

de Vygotsky que, a partir da idéia do desenvolvimento humano, propõe a análise da 

cultura e da história. Oferece assim conceitos e princípios valiosos para a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas na escola.  

Em sua teoria, Vygotsky apresenta recursos que ajudam na compreensão do 

desenvolvimento e da aprendizagem e do seu processo de construção. Em relação  

ao espaço escolar, salienta a importância da intervenção do outro para o ensino. 

Dessa forma, a função do coordenador pedagógico torna-se fundamental diante das 

mediações que executa no cotidiano de seu trabalho. Agindo no meio em que atua, 

atribui sentidos e colabora com o outro na construção de seus sentidos. 
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Vygotsky reconhece o psiquismo humano como construção social. Pino (1990, 

p. 32) diz: “contrariamente a outras correntes de Psicologia, a corrente sócio-

histórica concebe o psiquismo humano como uma construção social, resultado da 

apropriação, por parte dos indivíduos, das produções culturais da sociedade através 

da mediação dessa mesma sociedade”. Busca-se compreender o psiquismo em sua 

materialidade histórica e em sua totalidade; ou seja, as propostas sobre o 

conhecimento do homem e de sua subjetividade estão marcadas pela concepção 

materialista-dialética, interessada em compreender as atividades do ser humano 

vinculadas às significações que constituem o psiquismo humano. O desenvolvimento 

humano ocorre no interior e por meio das relações sociais. Depende do modo de 

vida do indivíduo, dos conhecimentos recíprocos estabelecidos com outros 

indivíduos e com a realidade, de acordo com um movimento dialético. 

Acredita-se que, neste contexto, a contribuição dessa teoria particularmente 

pautada por uma abordagem sócio-histórica seja fundamental para a compreensão 

das ações pedagógicas, na medida em que trata da escola, dos professores, e mais 

especificamente, a valorização de intervenções. Mesmo entendendo que os 

processos de desenvolvimento partem de uma base biológica, volta-se totalmente 

para a influência da mediação do outro no desenvolvimento do humano. O papel do 

educador é fundamental na formação do indivíduo.  

Vygotsky (1989, p. 33) afirma: 

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 
refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 
objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 
pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. 

 

 

Implícita à reflexão citada, encontra-se a idéia segundo a qual o 

desenvolvimento humano é um processo em aberto para novas possibilidades e 

mudanças e para novas aprendizagens cognitivas, afetivas e sociais, que ocorrem 

ao longo do desenvolvimento da vida humana, favorecidas pela relação com o outro. 
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Na teoria vygotskiana, o processo educativo fica em destaque, uma vez que o 

desenvolvimento humano está diretamente relacionado com a apropriação dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. Esta é a principal 

função da escola, o conhecimento sistematizado. 

Para entender o indivíduo, é necessário compreender sua própria história de 

vida, social, comunitária e cultural. “A internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana” (Vygotsky,1989, p. 65). Não se pode fracionar tal indivíduo, a 

partir de atitudes e papéis, fragmentos que não se juntam. A idéia é considerar o 

conjunto, organismo e psiquismo. E ainda deve-se considerar esse indivíduo ao 

mesmo tempo único, singular e histórico. Mergulhado nessas relações, se constitui, 

e seu funcionamento psicológico fundamenta-se nesse contato com o meio. Então, 

“a visão sócio-histórica do psiquismo abre, assim, as perspectivas de uma psicologia 

concreta que dá conta da complexidade da vida humana, ao mesmo tempo que nos 

revela o papel da vida social e cultural” (Pino, 1990, p. 42).  

Smolka (2004, p. 40) confirma a linha de pensamento vygotskiano referida 

acima: 

 

Ao tematizar o desenvolvimento humano, propunha a análise da 
cultura e da história como integrantes do processo; defendendo e 
enfocando o desenvolvimento cultural, ressaltava a importância das 
condições concretas de vida, da linguagem, das relações de ensino; 
problematizando a cognição e o conhecimento humano...  

 

 

Em seu processo de desenvolvimento, o indivíduo se apropria dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, com os quais se 

constitui não por uma absorção passiva e imediata do meio, mas por intermédio de 

uma relação mútua:”...o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é 

também um agente ativo no processo de criação desse meio”(Luria,1988,p.25).Tais 

interações proporcionarão seu desenvolvimento e suas aprendizagens. Portanto, o 

processo de desenvolvimento humano se caracteriza pela relação dialética entre 

subjetividade e objetividade, na medida em que o indivíduo vive, experimenta e se 

relaciona com outras pessoas. A partir daí, estabelece sua subjetividade que 

necessariamente se objetiva em ações particulares do seu comportamento. Cada 

indivíduo se constitui na relação com os grupos sociais, de maneira dinâmica e não 
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inata, originando características que não são um mero resultado das pressões do 

meio externo. Completamos a idéia com a reflexão de Rego (2002, p. 41): 

 

As características tipicamente humanas não estão presentes desde o 
nascimento do indivíduo, nem são mero resultado das pressões do 
meio externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu 
meio sociocultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano 
transforma o seu meio para atender suas necessidades básicas, 
transforma-se a si mesmo. 

 
 

A autora acrescenta “quando o homem modifica o ambiente através de seu 

próprio comportamento, essa mesma modificação vai influenciar seu comportamento 

futuro” (Rego, 2002, p. 41). A complexa relação entre indivíduo e social possibilita 

conceitos que nunca estão acabados e encerrados, mas sempre em transformação, 

e podemos dizer que a linguagem é o instrumento fundamental nesse processo de 

constituição humana. “As palavras desempenham um papel central não só no 

desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência 

como um todo” (Vygotsky, 1991, p.132).  

Ao longo de sua constituição, desde o nascimento, o indivíduo se apropria de 

produções culturais da sociedade, como valores, conceitos, preconceitos e teorias 

que são constantemente reelaborados. Tal interação implica um processo de 

internalizações. Segundo Vygotsky(1989, p.63), “chamamos de internalização a 

reconstrução interna de uma operação externa”, não apenas facilitadoras, mas 

constitutiva para a formação de ações conscientemente controladas como: a 

atenção voluntária, a memorização, o pensamento abstrato, os comportamentos 

intencionais, ou seja, elementos integrantes das funções psicológicas superiores, 

Aspectos tanto da fala externa ou comunicativa como da fala egocêntrica 

“interiorizam-se”, tornando-se a base da fala interior. 

 Tassoni (2008, p.4) discute as implicações que movem esta linha de 

pensamento: 

É a partir de sua inserção na cultura que a criança, através da 
interação social, vai se desenvolvendo. Apropriando-se das práticas 
culturalmente estabelecidas, ela vai evoluindo das formas mais 
elementares de pensamento para formas mais abstratas, que 
ajudarão a conhecer e controlar a realidade.  
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Tais experiências sociais afetam o desenvolvimento. Isso significa que o meio 

social interfere fundamentalmente no modo como o indivíduo vê o real e o mundo ao 

redor. A mesma importância atribuída à questão da interação dialética do homem e 

seu meio estende-se ao processo de aprendizagem. 

Conforme Vygotsky(1988,p.115): 

 

A aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização dá aprendizagem da  criança conduz ao 
desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não-naturais, mas formadas 
historicamente. 

 
 

A relação entre desenvolvimento e aprendizagem é também fundamental para 

esta teoria: “o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas” (Vygotsky,1989, p.101). O indivíduo se desenvolve porque 

aprende. Nesse sentido, reconhece-se a escola como uma instituição fundamental 

no sentido de definir e contribuir para seu desenvolvimento psíquico. Daí a 

importância de se investir em boas propostas de formações para o desenvolvimento 

e a aprendizagem dos profissionais, especificamente nos coordenadores 

pedagógicos, e destes com seus professores em suas respectivas escolas, uma vez 

que “Os adultos, como bem se sabe, dispõem de uma grande capacidade de 

aprendizagem”(Vygotsky, 1988,p.115). 

Portanto, o aprendizado possibilita e movimenta o processo de 

desenvolvimento. Atividades de aprendizagem são assim consideradas, pois 

promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano, definido por um 

percurso atrelado à cultura. Oliveira (2003, pp. 55-56) reafirma tal posição e conclui:  

 
O percurso de desenvolvimento do ser humano é, em parte, definido 
pelos processos de maturação do organismo individual, pertencente 
à espécie humana, mas é a aprendizagem que possibilita o despertar 
de processos internos de desenvolvimento que, se não fosse o 
contato do indivíduo com um determinado ambiente cultural, não 
ocorreriam.  
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De modo que, pensar na educação com seus cursos de formação continuada 

leva a concluir que qualquer situação de aprendizado com a qual o coordenador 

pedagógico se depara tem sempre uma relação com os conceitos que ele já 

formulou a partir das suas experiências de vida. Nas interações humanas, perpassa 

a relação com a cultura, envolvendo conhecimentos valores, formas de agir, pensar 

e sentir. Torna-se evidente a importância desses espaços de formação continuada, 

uma vez que situações de atividade cognitivas geram motivações que podem 

contribuir para afetações de caráter de bem estar ou de mal estar. Isso porque a 

relação do indivíduo com o mundo não acontece de maneira direta, mas mediada 

pelos sistemas simbólicos; para esta teoria a linguagem é o sistema simbólico 

básico de todas as culturas humanas, por se tratar de um meio de comunicação e, 

portanto, de interação social além de dar forma ao pensamento. 

 Através da interação social, e pela mediação da linguagem, o indivíduo vai 

atribuindo sentidos e significados ao mundo que o cerca; agindo nesse meio, 

consegue transformar-se e dar nova forma a seu pensamento numa relação 

dialética. Essa relação entre pessoa e sociedade não se caracteriza de maneira 

direta, linear ”nesse sentido, Vygotsky destaca a importância do outro não só no 

processos de construção do conhecimento, mas também de constituição do próprio 

sujeito e de suas formas de agir”(Tassoni,2008, p.4). De maneira geral, o 

desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados, desde o nascimento.  

De fato, todas as funções psíquicas humanas estão vinculadas a um intenso e 

contínuo processo de aprendizagem. “É nas interações com as pessoas que ocorre 

a apropriação do legado cultural patrimônio que envolve conhecimentos, valores, 

sistema simbólicos, forma de agir e pensar e sentir”(Tassoni, 2008, p.194). Vale 

insistir que existe aspectos específicos dessa relação no que se refere à 

aprendizagem escolar. Entendemos, portanto, que a relação entre pensamento e 

linguagem é de mediação, a qual um constitui o outro.  

Conforme Aguiar (2006, p.14), “os significados são, pois, produções históricas 

e sociais”. Ainda para a autora:  

 

O sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais da 
subjetividade, que com mais precisão expressa o sujeito, a unidade 
de todos os processos cognitivos, afetivos e biológicos. Assim, para 
avançar na compreensão dos sentidos, em nossas análises temos de 
considerar que todas as expressões humanas são cognitivas e 
afetivas.(p.15) 
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A atividade humana é sempre significada: o homem, no agir humano, realiza 

uma atividade externa e uma interna, e ambas as situações (divisão esta somente 

para fins didáticos) operam com significados”. Vygotsky (1991, p. 125) defende o 

predomínio do sentido sobre o significado, afirmando que: 

 

o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos 
que a palavra desperta em nossa consciência. È um todo complexo, 
fluido e dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O 
significado é apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e 
precisa. Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que 
surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido. O significado 
permanece estável ao longo de todas as alterações do sentido. 

 
 

Dessa forma, o sentido está relacionado ao significado que a palavra possui 

para cada indivíduo em particular, tendo em vista o contexto no qual está inserida no 

seu uso, e também nas experiências afetivas. A construção do conhecimento ocorre 

a partir de um intenso processo de interação que os indivíduos estabelecem com 

outros indivíduos no decorrer de sua própria história. Nessa medida, o efeito acaba 

por favorecer aprendizagens que se internalizam de diferentes maneiras e são de 

fato significações próprias, singulares de cada indivíduo, fato que se produz através 

das mediações, sentidos e significados importantes no decorrer da existência. 

As observações de Pino (1990, p. 39) explicam que: 

 

A linguagem, sistema articulado de signos, construído socialmente 
ao longo da história, veicula significados instituídos relativamente 
estáveis, embora mutáveis, o que faz a polissemia das palavras. 
Entretanto, esses significados adquirem sua significação concreta no 
contexto da interlocução. 

 

 

Assim, por meio da interação social e pela mediação da linguagem, o 

indivíduo vai constituindo seus sentidos e significados. Daí a relevância das 

intervenções na escola, porque essas relações podem possibilitar ou não situações 

favorecedoras do desenvolvimento cognitivo, além de seres humanos autônomos e 

criativos(ou não). 
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2.2 - Henri Wallon 

 

Assim como Vygotsky, Henri Wallon enfatiza a importância da escola e do 

educador, e o professor com um papel fundamental na organização das ações de 

ensino e aprendizagem, portanto o papel das intervenções também aparece como 

relevante e nos faz pensar sobre a relação da integração dos aspectos afetivo, 

cognitivo e motor aplicada à educação. Em sua teoria, há recursos para pensarmos 

a construção de uma prática pedagógica mais adequada às necessidades e 

exigências das várias etapas do desenvolvimento humano, cuja finalidade não é 

somente o desenvolvimento cognitivo, mas a pessoa como resultante da integração 

cognitivo-afetivo-motora, considerada a unidade do ser”(Mahoney,2004,p.18). 

A integração dos quatro campos funcionais - a afetividade, a cognição, o 

motor e a pessoa - forma um conjunto único, no qual as conquistas de um dos 

campos funcionais contribuem para a evolução dos outros. Todas esses aspectos 

têm um impacto no quanto conjunto funcional – a pessoa que expressa essa 

integração, em suas inúmeras possibilidades.  

Segundo Mahoney(2000,p.17) a teoria walloniana nos aponta: 

 

Conjuntos funcionais que atuam como uma unidade organizadora do 
processo de desenvolvimento. O afetivo, o motor, o cognitivo se 
relacionam entre si profundamente, a cada momento, e dão como 
resultado a pessoa individual, única. O que define a pessoa é essa 
individualidade, conseqüência das relações internas, próprias de 
cada sujeito, e das situações objetivas que ele encontra ao longo de 
seu desenvolvimento. 

 

Nesse sentido, dedica-se ao estudo da psicogênese, ou seja, discute os 

fenômenos relativos ao desenvolvimento humano, desde o seu início. Parte então 

das condutas infantis sempre de maneira contextualizada e justifica tal procedimento 

dizendo que, no estudo das relações estabelecidas entre a criança e seu ambiente, 

é fundamental ter acesso à gênese dos processos psíquicos e às múltiplas relações 

que envolvem a pessoa no processo de desenvolvimento.  

Conforme Mahoney, Almeida e Almeida(2007,p.36) bem expõem: 
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Tanto Vigotski e seu grupo quanto Wallon procuraram construir uma 
teoria psicológica fundamentada no materialismo histórico e dialético 
e, assim sendo, compromissada com o pleno desenvolvimento da 
humanização dos indivíduos. Isso implica posicionamentos em 
relação à educação, à política e à sociedade, assim como implica 
uma clareza de objetivos ou, em outras palavras, o que e para quem 
elaboramos uma psicologia. 

 
 
Wallon estuda ainda o desenvolvimento humano, elaborando o seu próprio 

método: a análise genética comparativa multidimensional. O procedimento consiste 

em analisar a partir da origem, realizando-se comparações e buscando-se as várias 

determinações: orgânicas, sociais, neurofisiológicas e as relações entre tais fatores, 

“Na realidade, um fato só tem interesse na medida em que é determinado, e só pode 

sê-lo através de suas relações com coisas que o ultrapassam, isto é, um conjunto ao 

qual possa ser incorporado de alguma forma”(Wallon,1995,p.11). 

A teoria tem como pressuposto fundamental a integração, em dois sentidos: 

organismo/meio e entre os domínios ou conjuntos funcionais. Quanto à integração 

dos domínios funcionais, ressalta o autor “Os domínios funcionais entre os quais se 

dividirão o estudo das etapas que a criança percorre serão, portanto, os da 

afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa”. (Wallon,1995, p.135). 

Coloca no mesmo plano de importância os aspectos afetivo, cognitivo e motor do 

desenvolvimento e, assim, a constituição da pessoa.  

Em seu trabalho de pesquisa apoiado na teoria de desenvolvimento 

formulada por Henri Wallon, Limongelli (2006, p. 34) explica que: 

 

A afetividade caracteriza-se pelas disposições emocionais e 
sentimentos. O ato motor, pelo movimento corporal geral; a 
inteligência, pela estruturação do pensamento; e a pessoa, pelo 
resultado da integração dos três conjuntos funcionais, constituindo a 
unidade do ser.  

 

Os estudos realizados por Henri Wallon possibilitam a construção de novas 

formas de práticas pedagógicas e, portanto, de formação continuada mais 

adequadas às necessidades e exigências das várias etapas do desenvolvimento 

humano. E, cria um espaço propício para se perceber a importância do coordenador 

pedagógico em cursos de formação continuada e na escola como um ser total, 

considerando em todo o momento suas condições de existência no que se refere ao 

pessoal e profissional, ou seja, garantir a integração. Portanto, o coordenador 
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pedagógico deve ser visto como uma pessoa completa, com suas dimensões 

afetiva, cognitiva e motora, que estão integradas, mas cada parte é constitutiva da 

outra, que se individualiza nas relações sociais, trazendo novas maneiras de agir, 

pensar e sentir que vão se configurando, ampliando as possibilidades de 

compreensão do mundo, de si mesmo e do outro. 

A finalidade dessas práticas pedagógicas deve abranger o indivíduo como um 

todo, integrando os aspectos afetivos, cognitivos e motores do seu desenvolvimento. 

Ressalta-se, entretanto, que mesmo integrados, cada um desses aspectos tem 

características funcionais diferenciadas. 

Segundo Wallon (1995, p. 215): 

 

É contra a Natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissolúvel e original. Na sucessão 
das suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimentos e de novidade. 

 

 
Na citação acima, o autor refere-se à criança. No entanto, ao entendermos o 

desenvolvimento humano de maneira inacabada, no qual todas as fases as 

aprendizagens acontecem, acredita-se que, na formação do adulto, tal observação 

torna-se também relevante de se considerar, uma vez que o indivíduo deve ser 

sempre visto na sua totalidade. Então, o ser humano, em qualquer etapa de seu 

desenvolvimento, não existe numa situação fragmentada; nenhuma situação é só 

motora, afetiva ou cognitiva. Seu modo normal de existência reside numa contínua 

intervenção ativa no mundo; o que acontece por meio de suas interações variadas 

com o meio social, que, por sua vez, favorece de uma forma diferenciada o 

desenvolvimento humano. 

Os estudos caminham na perspectiva de totalidade, tentando compreender a 

pessoa como organizadora dos níveis funcionais que fazem parte de seu 

desenvolvimento. Não se separam os domínios do afetivo, do cognitivo ou do motor, 

mas procura-se entender como o indivíduo se constrói não só pelo movimento de 

seu corpo, mas também como elabora conhecimento, estruturando o seu EU e sua 

identidade, de forma simultânea. Ao definir como meta de sua psicogênese o estudo 

da pessoa completa, Wallon (1995, p.131) afirma que “as necessidades da descrição 

obrigam a tratar separadamente alguns grandes conjuntos funcionais...”.  Para efeito 
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de estudo e análise, isso significa que os domínios funcionais aparecem separados, 

mas em todo momento temos que saber que, no processo de desenvolvimento, eles 

estão integrados, ressaltando-se que em algumas fases existe a predominância de 

um deles, embora os outros estejam também sempre presentes. 

A concepção de Wallon sobre o desenvolvimento humano revela que este se 

dá em processo, em movimento, nunca de modo acabado ou fechado e a 

aprendizagem ”como um dos motores do processo de desenvolvimento, também é 

um processo contínuo, constante, em aberto”(Mahoney, 2004,p.19). 

 Entre as etapas, surgem crises decorrentes de antigas e novas atividades, 

gerando conflitos que serão impulsos para a próxima etapa, embora nem o conflito e 

nem a maneira de resolvê-lo sejam uniformes. “...a passagem de um a outro não é 

uma simples simplificação, mas uma modificação; actividades preponderantes no 

primeiro são reduzidas e por vezes suprimidas aparentemente no seguinte”. (Wallon 

1995, p. 29). O processo de desenvolvimento distribui-se em etapas cuja sucessão 

de desenvolvimento é entendida de uma forma qualitativa, sempre considerando a 

sua totalidade. As fases do desenvolvimento não se restringem apenas a 

características que se somam na construção do adulto, que por sua vez, define-se 

como a síntese dessa progressiva construção qualitativa, dessa gênese. 

Sendo o homem ”geneticamente social”, para Wallon, seu desenvolvimento 

depende do desenvolvimento de suas estruturas internas, biologicamente 

determinadas, e também das relações que mantém com o meio social ao longo de 

sua existência. Entre os fatores de natureza biológica e os de natureza social, as 

fronteiras permanecem tênues, fato decorrente de uma complexa relação de 

determinação recíproca. Indivíduo e sociedade formam, portanto, uma unidade 

indissolúvel, pois interagem entre si. O meio interfere na pessoa, e a pessoa 

interfere no meio. Essas situações externas criadoras de mudanças, no decorrer do 

desenvolvimento humano, demonstram como os indivíduos são determinados 

socialmente Nesse sentido, o meio tem notória importância nos estudos de Wallon 

(1975, pp.165-166), que assim o conceitua: 

 
O meio não é outra coisa senão o conjunto mais ou menos 
duradouro das circunstâncias onde se desenrolam existências 
individuais. Ele comporta evidentemente condições físicas e naturais, 
mas que são transformadas pela técnica e pelos costumes do grupo 
humano correspondente. 
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Para Wallon (1975, p.159), “O indivíduo, se se compreende como tal, é 

essencialmente social. É-o não em conseqüência de contingências exteriores, mas 

em conseqüência de uma necessidade íntima. È-o geneticamente”. O indivíduo é, 

portanto, desde o nascimento social, condição que o mobiliza para se constituir 

como pessoa.“È neste sentido que as nossas experiências mais individuais estão já 

modeladas pela sociedade”(Wallon,1942/1979,p.309). 

Henri Wallon não foi um pesquisador de laboratório, procurou transformar em 

ação os resultados de suas investigações que se basearam principalmente a partir 

de rigorosas observações. Essa atitude de colocar os conhecimentos obtidos a 

serviço da ação resultou numa articulação com a pedagogia, levando o estudioso a 

um envolvimento com essa área e, ao mesmo tempo, com os seus respectivos 

profissionais. Daí a importância de sua teoria para um trabalho que se propõe a 

estudar desempenhos de coordenadores pedagógicos. E demonstra que, em sua 

prática o professor deve ser um profissional do ensino, que precisa ter consciência 

de suas responsabilidades; por conseguinte, o professor deve possuir 

conhecimentos.  

Um professor, que tem verdadeiramente consciência das 
responsabilidades que lhe são confiadas, deve tomar partido das 
coisas da sua época. Deve tomar decisões, não cegamente, mas 
fazendo o inquérito que a sua educação e a sua instrução lhe 
permitem fazer” (Wallon, 1975, p. 223).  

 
 

No entanto, para isso precisa saber como ensinar tais conhecimentos antes 

de agir, compreender em que sociedade atua e, mais especificamente, o contexto 

escolar no qual está inserido. Desse modo, fica patente a importância do 

coordenador pedagógico como mediador das discussões e ações pedagógicas na 

escola “O socius ou o outro é um parceiro perpétuo do eu na vida psíquica” (Wallon 

1975, p. 159). O coordenador pedagógico pode ser para o professor o outro ou o 

outro íntimo, mas sempre importante. Assim como o professor, o coordenador 

pedagógico tem o compromisso com o desenvolvimento de seus professores que 

envolve relações com alunos, família e comunidade, porque ele é o mediador na 

escola e pode assumir a função de desenvolver e aprimorar, por meio de ações que 

viabilizem essa construção e formação dos professores. Assim, na concepção 

walloniana o professor em contato com o grupo modifica suas idéias. A interação 

com o outro  pode ampliar horizontes e auxiliar na elaboração de práticas que 
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atendam a melhoria da qualidade do ensino. Então, nessas relações o coordenador 

pedagógico pode contribuir para auxiliar o professor e, assim, o professor ajudar 

seus alunos. Ainda nesse sentido, os cursos de formação continuada seriam 

espaços que contribuiriam para a formação dos coordenadores pedagógicos. 

O desenvolvimento humano se realiza como uma construção progressiva, 

permeada de relações interpessoais quer de bem-estar, quer  de mal-estar em todos 

os meios funcionais, ou seja, na família, no cotidiano escolar e no social, conjunto de 

fatores capaz de contribuir na formação de algumas capacidades essenciais aos 

indivíduos. Portanto, compreender sua constituição, significa entender o processo 

em que se integram o universo biológico e o social; deve-se reconhecer que o ser 

humano se desenvolve a partir do seu potencial genético, típico da espécie, sem 

contar uma variedade de fatores sociais. 

Nos estudos wallonianos, indivíduo e grupo estão mergulhados em uma dada 

cultura que deve ser reconhecida e valorizada. Cultura não entendida como aquela 

que se restringe a uma especialidade, porém outra mais ampla, geral, que une os 

homens. A verdadeira cultura geral torna o Homem aberto a tudo aquilo que não é 

ele próprio, a tudo aquilo que ultrapassa o círculo estreito de sua especialidade. A 

cultura geral representa algo que aproxima e une os homens, enquanto a profissão 

representa com freqüência o que os separa. Uma cultura geral sólida deve servir de 

base para a especialização profissional e prosseguir durante a aprendizagem, de 

maneira que a formação  não esteja limitada a um padrão técnico. 

O grupo é concebido como elemento fundamental no processo de 

constituição do adulto, porque fornece experiências constitutivas não só do aspecto 

cognitivo, como também da concepção de mundo, que se apresentam na mesma 

perspectiva. 

Wallon (1975, p. 178) observa: 

 
 

A existência de um grupo não se baseia só nas relações afectivas de 
indivíduos entre si e, mesmo se é objectivo dum grupo introduzir nele 
tais relações, a sua constituição impõe aos seus membros 
obrigações definidas. O grupo é o veículo ou o iniciador de práticas 
sociais. Ultrapassa as relações puramente subjectivas de pessoa 
para pessoa. 
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Ao falar de grupo, comenta também sobre a escola como sendo “não é um 

grupo propriamente dito, mas um meio onde podem constituir-se grupos com 

tendência variável e que podem estar ou em discordância ou em concordância com 

os seus objectivos”(Wallon,1975,p.167). Então, é um local de interações sociais 

variadas, no qual as pessoas desenvolvem suas capacidades. Segundo o autor , a 

família é o primeiro coletivo da criança, e a escola ”é um outro coletivo que não pode 

ser tomado ocasionalmente como um simples agrupamento, portanto: 

 

Deve ser organizado pelo professor, deve estar bem informado sobre 
cada criança e sobre a sua família, de tal modo que cada um ocupa o 
lugar mais propício ao seu feliz desenvolvimento. Cada uma tem as 
suas responsabilidades próprias que a ligam ao 
conjunto.(Wallon,1975,p.239). 

 
 

Conforme diz Tassoni(2008, p. 161), “A escola é um espaço de aprendizagem 

do mundo, dos conteúdos, de si e do outro”. O papel do outro na constituição da 

pessoa é uma aspecto central na teoria walloniana e, portanto, um espaço 

privilegiado de interação social, em que o trabalho com o conhecimento sistematiza-

se, promovendo o contato com a cultura e suas relações formais e relacionais, 

possibilitando a apropriação de uma diversidade de recursos de aprendizagem, 

porque “a educação é necessariamente um acto social”(Wallon,1975, p.228).  

Sobre a escola e as relações pessoais ali desenvolvidas, Almeida (2006 p. 

43) faz o seguinte comentário: 

 

Ao aceitar que a escola é o espaço para trabalhar o conhecimento, 
assumimos que as relações interpessoais, as relações eu-outro, 
podem e devem estar comprometidas com o conhecimento e que, 
portanto, a escola deve ter um olhar especial para o fortalecimento 
dessas relações. 
 
 

  Wallon demonstrou um profundo respeito pela instituição escolar e se 

preocupou com uma organização pautada no princípio de justiça, cujos aspectos 

complementares eram a igualdade e a diversidade, direitos iguais de 

desenvolvimento e cultura, defendendo um olhar sobre uma escola que responda às 

necessidades de todos, ou seja, um local que abra para seus integrantes vários 

caminhos.  
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Como aponta Galvão(1999, p. 94): 

 

Propunha o atendimento simultâneo das aptidões individuais e das 
necessidades sociais, baseado na idéia de que o aproveitamento 
mais adequado das competências de cada um se dá em benefício do 
indivíduo e da sociedade, assim como a melhor distribuição das 
tarefas sociais serve ao interesse coletivo e à realização individual. 

 
 

A escola que defende Wallon é aquela cuja meta consiste em formar o 

homem-cidadão, portanto, a escola pública defendida deve formar o homem-

cidadão. A vida na escola é o meio privilegiado para essa formação. Segundo 

Almeida(2004,p.123) “significa formar a pessoa, constituída a partir das condições 

orgânicas e das condições sociais. Significa dar à criança e ao jovem as melhores 

bases para o seu desenvolvimento motor-afetivo-cognitivo”. Então, a aprendizagem 

cognitiva como: conteúdos formais, idéias abstratas e regras é relevante ao lado da 

aprendizagem afetiva do qual fazem parte o respeito, responsabilidade, espírito de 

grupo e valorização do outro, como também a falta de respeito, falta de espírito de 

grupo, irresponsabilidade, portanto ocorrem vários tipos de aprendizagens 

simultaneamente. 

A educação na concepção walloniana não pode ser um sistema de 

determinações mecânicas e, sim, ação, transformação e movimento. Em outras 

palavras, coloca-se em relação ao meio ao qual pertence, porém opõe-se tanto ao 

autoritarismo e à fragmentação do ensino tradicional, quanto ao excessivo 

espontaneìsmo da chamada pedagogia nova.  

Essa teoria enfatiza a importância da escola e dos educadores, e nesse 

aspecto a função do coordenador pedagógico como integrador e articulador do 

processo de formação das ações pedagógicas desenvolvidas na escola tem um 

papel fundamental na organização das ações de ensino e aprendizagem. A 

educação então é vista assim: 
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Uma educação que quer respeitar a totalidade da personalidade e da 
integridade dos progressos realizados deverá utilizar, pelo contrário, 
cada fase da infância para assegurar às disposições e aptidões 
correspondentes a sua plena realização, de tal modo que não sejam 
atrofiadas ou perdidas, mas também que à sucessão das idades 
corresponda uma integração progressiva de actividades, das mais 
primitivas às mais evoluídas. Por conseguinte, a educação não 
poderá dispersar-se de ser orientada para o desenvolvimento da 
análise intelectual e da decisão autónoma(Wallon, 1975, p. 15). 
 
 

A importância da escola, dos educadores e do aluno, vistos como uma 

totalidade, é um dos aspectos enfatizado, bem como a importância da observação e 

do registro também são afirmados por Wallon(1975,p.16):“Observar é evidentemente 

registrar o que pode ser verificado. Mas registrar e verificar é ainda analisar, é 

ordenar o real em fórmulas, é fazer-lhe perguntas”. Ao discutir essa declaração, 

Almeida (2004) comenta a importância de se analisar, ordenar o real, uma vez que 

se define como indicador capaz de favorecer e descobrir o porquê de uma 

determinada situação, de modo a interferir de melhor forma. Toda a atividade 

escolar tem ressonâncias na pessoa; sabe-se que o conhecimento é constituído de 

sínteses provisórias, construídas pelo indivíduo social e historicamente situado. Por 

isso o planejamento das atividades deve responder como estas atividades 

contribuem para o desenvolvimento da pessoa. Mahoney (2000, p15) expõe: 

 
 

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 impacto no quarto conjunto: a pessoa. 

 
 

Dessa forma, se a pessoa está continuamente em processo, a ênfase na 

importância da escola e do coordenador pedagógico em processo de formação 

continuada faz sentido na medida em que consideramos que o desenvolvimento 

nunca se acaba. Portanto, na condição de adulto, o coordenador pedagógico ainda 

continua suas aprendizagens. Mostra a autora que:  

 
 
 
 
 



 

 69 

O compromisso com os próprios valores anuncia o final da 
adolescência, e o adulto, então, estará livre para voltar-se para fora 
de si e em condições de acolher o outro solidariamente e continuar a 
se desenvolver com ele.( Mahoney ,2004, p. 23). 

 

 

Desse modo, os estudos de Henri Wallon trazem contribuições que 

beneficiam as práticas de formação continuada, porque oferecem recursos para a 

ação educativa. Possibilitam  ao coordenador pedagógico um novo olhar para as 

diversas atividades realizadas pelo professor com os alunos no decorrer do cotidiano 

escolar. Dessa forma, torna-se impossível pensar  a formação continuada como 

ação formativa exclusivamente cognitiva. È fundamental que o responsável pela 

formação continuada(órgão central como o coordenador pedagógico) perceba que a 

simples prática das ações de formação realizadas não caracteriza a existência de 

uma formação continuada considerada eficiente para a escola. 

Vygotsky e Wallon investigaram o conhecimento numa perspectiva 

contextualizada, colaborando com indicações para a melhoria da qualidade da 

prática educativa, uma vez que valorizam as intervenções e o papel do outro no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Suas obras não apresentam 

respostas prontas e lineares para os problemas pedagógicos, mas têm valiosos 

princípios que colaboram na orientação das práticas dos educadores.  

As teorias de Vygotsky e Wallon nos oferecem suportes para a compreensão 

da questão proposta, principalmente quanto a: 

 

� considerar que todo o processo de formação se dá numa perspectiva de 

desenvolvimento contínuo histórico-cultural; 

� compreender sentidos e significados construídos por coordenadores 

pedagógicos em cursos de formação continuada e seu impacto no trabalho na 

escola; 

� permitir uma compreensão mais integrada do coordenador pedagógico; 

� reconhecer e valorizar as condições de existência pessoal e profissional do 

coordenador pedagógico; 

� reconhecer a importância de se conhecerem as necessidades dos 

coordenadores pedagógicos. 
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Desse modo, tais estudos trazem contribuições que beneficiam as propostas 

de cursos de formação continuada propostos por órgãos centrais e, sobretudo, 

aquelas dirigidas aos coordenadores pedagógicos que participam. É fundamental 

que esses cursos dêem aos coordenadores pedagógicos momentos de trocas de 

experiências cognitivas, afetivas e sociais. A partir daí, criam-se vínculos que 

sustentarão as aprendizagens. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - Os caminhos da pesquisa 
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CAPÍTULO 3 - Os caminhos da pesquisa 

 

Chega mais perto e contempla as palavras 
Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta 

pobre ou terrível, que lhe dires: 
Trouxeste a chave? 

 Carlos Drummond de Andrade 
 

 
 A presente pesquisa procura saber se os conhecimentos veiculados em 

cursos de formação continuada no período de 2001 a 2004, assistidos por 

coordenadores pedagógicos da rede municipal da São Paulo, chegavam à escola? 

Quais as razões para chegarem ou não, e como se dá a socialização desses 

conhecimentos na escola? 

Entendemos que esta questão nos daria a oportunidade de compreender o 

modo como essas pessoas interpretam e dão sentido à sua participação individual 

em cursos de formação continuada. Teríamos ainda a oportunidade de verificar a 

ampliação desse percurso individual no interior da escola, entendendo a prática 

desses profissionais como extensão de uma construção compartilhada de 

significados referentes a modos de fazer, de pensar e de produzir ações 

pedagógicas em diferentes âmbitos escolares em que se inserem essas pessoas. 

 Assim, optou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa, baseada 

em procedimentos que possibilitam registrar e analisar, valores, referências, visão 

de mundo.  

 

3.1 - Coleta de dados 

 
A entrevista constituiu o método de escolha para a coleta de dados. 

Entendemos que a temática proposta – no caso, a formação continuada possa ser 

investigada por meio do diálogo entre entrevistador e entrevistado, lembrando com 

Rey(1999), que nas ciências humanas o que se apresenta é um sujeito interativo, 

motivado, intencional. Lembra ainda, o autor que:  
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Cuando en el sujeito aparecen necesidades relacionadas com su 
participación en la investigación,comienzan a adquirir senido las 
diferentes actividades relacionadas a ella, lo cual es una condición 
para su expressión libre y espontánea en las diferentes tareas de 
investigación(p.84) 

 
 

Considera-se que os depoimentos decorrentes das entrevistas são 

potencialmente relevantes para uma compreensão das diversas fontes de 

constituição dos sujeitos bem como modos de significação e sentidos construídos na 

experiências em cursos de formação continuada, isso porque a entrevista é uma 

forma de os entrevistados manifestarem a integração cognitiva e afetiva. 

No caso, a entrevista permite um caráter de interação entre as participantes, 

ou seja, permite desvendar a interação humana do outro e de si. Szymanski (2004, 

p. 12) diz: 

 

A entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de 
interação humana em que estão em jogo as percepções do outro e 
de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para 
os protagonistas: entrevistador e entrevistado.  

 

 
A possibilidade de se encontrar face a face permitida por esse instrumento de 

pesquisa pode ainda favorecer conteúdos interessantes de investigação como fatos, 

opiniões sobre fatos, sentimentos, planos de ação, condutas atuais ou do passado 

(Lakatos, 1993). Concordamos com Luna (1999, p. 60) quando assegura: 

 

Ao insistir na explicitação de cada uma das perguntas que nos 
interessa responder e no detalhamento, para cada uma delas, da 
melhor fonte para cada conjunto de informações necessárias 
estamos tentando explorar ao máximo as condições da pesquisa... 

 
 
As entrevistas dão marcadores que identificam pontos significativos em suas 

trajetórias de vida, os quais podem ser mais ou menos precisos. Explorar-se de que 

forma as narrativas podem contribuir para uma melhor compreensão das relações 

entre a prática de coordenadores pedagógicos e as propostas dos cursos de 

formação continuada, enfatizando a dupla determinação nas relações entre o sujeito 

e entorno sóciocultural, dupla constituição entre o sujeito e a cultura. 

 



 

 74 

3.2 - A elaboração das entrevistas 

 
 
As entrevistas realizaram-se por meio de um roteiro contendo 13 

perguntas(apêndice A), cuja elaboração teve como princípio nortear o processo de 

investigação segundo tópicos principais a serem cobertos, seguindo uma seqüência 

lógica entre os assuntos. Para registro dos dados, foram realizadas gravações em 

fitas cassetes e anotações durante a entrevista, com consentimento dos 

entrevistados. A elaboração que norteou o processo de investigação partiu dos 

pressupostos estabelecidos, divididos em quatro áreas:  

 

� Concepção sobre formação continuada; 

 

� Condições de aplicação na escola das propostas de formação discutidas em 

cursos de formação continuada; 

 

� Função do coordenador pedagógico; 

 

� Razões, procura, benefícios, mudanças decorrentes de cursos realizados no 

período de 2001 a 2004. 

 

 
3.3- Os esclarecimentos 

 
 
Durante leitura realizada sobre os relatos das coordenadoras, observamos 

suas falas em relação à pratica que realizavam para compartilhar conhecimentos 

adquiridos em cursos de formação continuada. As falas apareciam de maneira 

entrecortada enquanto elas falavam; eram depoimentos ricos, porém 

necessitávamos, conforme sugere Szymanski(2004, p. 43)“de questões que buscam 

esclarecimentos quando a relação entre as idéias ou os fatos narrados não está 

muito clara para o/a entrevistador/a”.  
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Assim foi necessário complementar as informações com uma entrevista 

recorrente, formulada com o propósito de encontrar indicativos que não ficaram 

claros. Um novo encontro foi marcado para que se aprofundasse essa questão. 

Mantiveram-se as entrevistas individuais com a seguinte questão desencadeadora: 

Descreva um encontro com os professores em que você busca compartilhar 

conhecimentos adquiridos num curso de formação continuada. 

Nas entrevistas seguintes, além de descreverem a prática de maneira mais 

objetiva como era de nosso interesse, as coordenadoras também retomaram por 

conta própria outros assuntos, sobretudo a questão da administração pública atual, 

condições da escola e a gestão Luiza Erundina, pontos que haviam sido 

considerados nas primeiras entrevistas.  

Nesses segundos encontros, conforme o combinado, entregamos às 

coordenadoras uma cópia de cada entrevista realizada anteriormente, com a 

liberdade para que alterações fossem realizadas, o que não aconteceu em nenhum 

casos. 

 

3.4 - O desenvolvimento das entrevistas 

 

As entrevistas realizaram-se em três momentos: 

 

� Contato inicial entre pesquisadora e coordenadora, na própria escola, com o 

propósito de comunicar o projeto de pesquisa e seu objetivo, e também o modo 

como se daria a participação dessas pessoas nas entrevistas. Além disso, foram 

aproveitados os momentos de encontros para combinar horários, dias, local das 

entrevistas e permissão para o uso dos depoimentos na elaboração do trabalho, 

a partir de gravação realizada durante a conversa. 

 
� Desenvolvimento da entrevista orientado pelo roteiro de perguntas. Os 

depoimentos foram gravados e algumas informações registradas em bloco de 

anotações. Essas entrevistas tiveram, em média, a duração de 50 minutos a 1 

hora e meia. Como se mencionou anteriormente, os encontros foram individuais. 

Antes das entrevistas, estabelecemos que, depois de transcritos, os depoimentos 

seriam devolvidos para considerações posteriores do entrevistado. 

 



 

 76 

� A entrevista recorrente, que, visava a conseguir mais detalhes sobre a prática 

dessas participantes. Novamente estabelecemos que, depois de transcritos, os 

depoimentos seriam devolvidos para considerações posteriores do entrevistado. 

 

3.5- O contato: entrevistadora e entrevistadas 

 
A realização das entrevistas mostrou-se como um dos momentos mais 

enriquecedores do trabalho. O contato entre a pesquisadora e as coordenadoras 

pedagógicas foi muito significativo. Sentimentos de inquietação, tranqüilidade, 

alegria, impaciência, desabafos e outros estiveram presentes, tanto para a 

pesquisadora como para as entrevistadas, além de muitas trocas de informações 

sobre a prática, condições, escola, relações pessoais e suas vidas. Em alguns 

momentos, dialogamos como parceiros que viviam os mesmos problemas. É 

importante ressaltar que, durante esses encontros, o gravador se manteve 

desligado, algumas vezes a pedido de algumas coordenadoras, outras não. Mesmo 

assim muitas conversas não faziam parte do roteiro de perguntas, embora detalhes 

dessas conversas tenham sido registrados no caderno de anotações. 

O clima descontraído desses contatos facilitou o desenvolvimento do trabalho. 

Nenhuma das pessoas entrevistadas demonstrou inibição na presença da 

pesquisadora e do gravador. Ao contrário, todas demonstraram muita vontade de 

falar, falar e falar... Permitiram ainda o uso das informações como dados de 

pesquisa; demonstraram ainda alegria em participar e saber que seus depoimentos 

seriam divulgados(apêndices C,D,E e F). 

 

3.6 - Escolha das participantes 

 
Fazem parte do grupo pesquisado três profissionais que desempenharam a 

função de coordenador pedagógico em escolas públicas de ensino fundamental do 

município de São Paulo, no período de 2001 a 2004, e uma profissional que na 

época era professora, e hoje é coordenadora pedagógica. São elas: 
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� duas profissionais que trabalham em “escolas com indicações de bom 

desempenho”; 

 

� duas profissionais que trabalham em “escola com indicação de baixo 

desempenho no município” (uma delas é a que era professora no período de 

2001 a 2004 e que solicitou à pesquisadora a sua participação na pesquisa).  

 

Foram escolhidas, então, quatro coordenadoras pedagógicas; duas trabalham 

em escolas consideradas de bom desempenho (Raquel e Lúcia) e duas trabalham 

em escolas consideradas de baixo desempenho (Marina e Alice). A caracterização 

dessas entrevistadas resultou de questionário(apêndice B)respondido pelas mesmas 

pessoas o que permitiu a elaboração do Quadro 1.  

As participantes receberam nomes fictícios. 

 

Quadro 1: Idade, formação acadêmica, trajetória profissional e tempo de trabalho 

profissional das coordenadoras 

 

 

Entrevistadas Idade 
Formação 

Acadêmica 
Trajetória profissional 

Tempo na 
função 
docente 

Tempo no 
cargo de 

coordenadora 

Raquel 
Entre 

40 a 45 
anos 

Pedagogia, 
especialização em 
psicopedagogia e 

mestrado em 
educação 

Professora de Educação 
Infantil, atualmente 

professora de ensino 
superior em uma 

universidade particular e 
coordenadora pedagógica 

11 anos 13 anos 

Lúcia 
Entre  

45 a 50 
anos 

Pedagogia, 
especialização em 
didática do ensino 

superior e 
mestrado em 

Educação. 

Professora de educação 
Infantil, atualmente 

coordenadora pedagógica 
17 anos 15 anos 

Marina 
Entre  

50 a 55 
anos 

Pedagogia 

 

Professora de ensino 
fundamental, atualmente 

coordenadora pedagógica 
21 anos 9 anos 

Alice 
Entre  

50 a 55 
anos 

Educação Física, 
e complementação 

pedagógica. 

Professora de ensino 
fundamental, atualmente 

coordenadora pedagógica 
21 anos 2 anos 
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Como podemos observar no Quadro 1, as entrevistadas estão na faixa de 

idades entre 40 e 55 anos. Três delas possuem formação superior em Pedagogia e 

uma tem complementação pedagógica e formação superior em Educação Física, 

embora nunca tenha exercido a função como professora de educação física. Ainda 

em relação à formação dessas pessoas, duas concluíram mestrado em Educação. 

Notamos que todas as entrevistadas, antes de assumirem a função de 

coordenadoras pedagógicas, exerceram a função de professoras, duas de educação 

infantil e duas de ensino fundamental; uma delas também acumula a função de 

professora no ensino superior. Portanto, essas pessoas estão em contato com a 

educação na rede municipal de São Paulo aproximadamente há mais de 20 anos. 

Em relação ao tempo acumulado na função de coordenadora pedagógica, a 

pesquisa aponta: três pessoas do grupo estão nessa atividade entre 9 a 15 anos, 

apenas Alice está no cargo há dois anos, embora se encontre na rede municipal há 

21 anos como professora. Todas as entrevistadas são titulares no cargo de 

coordenadora pedagógica(efetivas por concurso público).  

 
 

3.7- Caracterização das escolas onde trabalham as coordenadoras 

pedagógicas 

 
 
As instituições apresentam duas características em comum: 

 

� são escolas públicas de ensino fundamental do município de São Paulo; 

 

� estão localizadas na zona norte da cidade.  

 

Apesar destas duas características, as escolas apresentam muitas diferenças, 

conforme revelações das coordenadoras durante as entrevistas.  

 Lembramos que este estudo busca, no discurso das coordenadoras 

pedagógicas, conhecer suas práticas na escola, após participarem de cursos de 

formação continuada, e sendo assim leva em consideração a totalidade e a 

especificidade das escolas da rede municipal de São Paulo. Apesar de estarem 

inseridas no contexto das escolas públicas, também reconhece as diferenças 

presentes em seu aspecto físico, social, cultural e organizacional.  
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Nesse sentido, torna-se fundamental a descrição de cada uma das escolas 

onde trabalham as coordenadoras que participam dessa pesquisa.  

 

3.7.1 A escola onde Raquel trabalha: 

 

Raquel trabalha há três anos, a escola está situada, num bairro de classe 

média baixa e atende cerca de 800 alunos, nas modalidades de ensino fundamental 

I e II, regular e ensino supletivo de ciclo I. O estabelecimento funciona em três 

períodos: manhã: das 7:00 às 12:00h; tarde: das 13:30 às 18:30; e noite: das 19:00 

às 23:00h. Cada período conta com um total de sete salas. 

 Quando Raquel chegou, a maioria dos alunos não era alfabetizada, e a 

justificava dos professores recaía sobre a quantidade exagerada de alunos nas 

salas de aula. 

Quando cheguei aqui, tinham 23 alunos por salas de 1° ano, veja e 
as pessoas alegam tanto que o número de alunos faz diferença que 
muito aluno não dá para trabalhar, só que as crianças a maioria não 
era alfabetizados. Esse é o terceiro ano e já ampliamos o número de 
alunos por sala. O número de alunos analfabetos diminuiu. 

 

Em vários momentos da entrevista, Raquel demonstrou satisfação quanto a 

sua função e com os alunos da escola. Mas houve insatisfação, considerando-se o 

local de trabalho e as relações interpessoais ali desenvolvidas, sobretudo com a 

equipe técnica, constituída por um diretor designado. O titular do cargo atualmente 

presta serviços técnicos educacionais em uma coordenadoria de educação um 

assistente de direção, outra coordenadora pedagógica e auxiliares de secretaria.  

 

Quando cheguei aqui nessa escola, foi um caos, porque as pessoas 
estavam acostumadas com uma JEI de ler e sem coordenador junto, 
tive que fazer uma discussão sobre tarefa da onde eu estava 
partindo, qual era o meu  referencial para falar de tarefa e de 
formação continuada, mas acho que todas essas bases têm 
contribuído muito. 

 
 

A comunidade da escola varia entre as pessoas que moram em torno da 

escola e outros alunos que vêm de bairros de classe baixa e menos favorecidos; 

portanto, uma clientela bastante diversificada. Antiga no bairro, a escola é vista 

como boa do ponto de vista do ensino, mas atualmente sofre com a falta de alunos. 

Muitas de suas classes estão sendo fechadas pela atual administração, e a escola 
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pode em breve funcionar em apenas dois períodos. O espaço interno e externo é 

pequeno, e um pouco desgastado. 

 

3.7.2 A escola onde Lúcia trabalha 

 

Assim como Raquel, Lúcia há três anos está nesta escola, cujo local de 

funcionamento situa-se na zona norte da cidade, em um bairro de classe média, 

atendendo cerca de 1.300 alunos, em três períodos: manhã: das 7:00 às 12:00h, 

tarde: das 13:30 às 18:30; e noite: das 19:00 às 23:00h, nas modalidades de ensino 

fundamental I e II, regular e ensino supletivo de ciclo I. Cada período de 

funcionamento tem um total de 13 salas de aula com aproximadamente 35 alunos 

em cada sala. Em alguns casos, ocorre uma adequação do número de alunos em 

função dos casos de inclusão.  

Segundo Lúcia, existe uma boa estrutura em relação ao prédio físico; há 

também equipamentos adequados para atender as necessidades da instituição. 

Outro aspecto favorável reside no fato de a escola contar com boa estrutura em 

termos de atendimento pessoal. A equipe técnica encontra-se completa, composta 

pelo diretor de escola, assistente de direção e duas coordenadoras pedagógicas; 

existe um bom relacionamento profissional e também as pessoas são 

comprometidas com o trabalho. 

 

Quatro pessoas bastante diferentes, mas com princípios que se 
assemelham muito. Estamos aqui presentes, constantemente; se 
você vier aqui às 22h vai sempre encontrar alguém, ou o assistente 
ou a diretora, ou você contará com as duas coordenadoras. 

 

Predominam na comunidade alunos de classe média, em sua maioria 

moradores próximos da escola. Os professores trabalham há muito tempo nesta 

escola, que ainda dispõe de três grupos de horário coletivo. É reconhecida na 

região, considerada uma boa escola, com bons profissionais. Em relação ao aspecto 

físico, o prédio está conservado, e a parte interna limpa e arrumada. 
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3.7.3 A escola onde Marina trabalha 

 

Marina há 9 anos nesta escola, está há mais tempo na instituição, em relação 

a Raquel e Lúcia. A escola situa-se na zona norte da cidade de São Paulo, em um 

bairro de classe popular. Atende cerca de 2.700 alunos, nas modalidades de ensino 

fundamental I e II, regular e supletivo, em quatro turnos de funcionamento: manhã: 

das 6:50 às 10:50h; intermediário: das 11:00 às 15:00h; tarde: das 15:00 às 19:00; 

noite: das 19:00 às 22:50h. O ensino regular é ministrado nos 1°, 2° e 3° turnos, e o 

supletivo no 4° turno (noturno). A equipe técnico-administrativa compõe-se por uma 

diretora, uma assistente de direção, duas coordenadoras pedagógicas e auxiliares 

de secretaria; conta com o apoio do pessoal operacional.  

Embora bastante danificado, o prédio da escola é amplo, principalmente a 

área interna. Pequeno, o espaço recreativo ainda se divide com a comunidade local, 

que tem acesso às quadras esportivas e espaços livres durante todo o dia e noite. 

Portanto o prédio fica totalmente fechado com grades de proteção, ao longo dos 

intervalos os alunos ficam fechados no pátio interno. 

A clientela da escola é formada por alunos da comunidade que moram na 

favela local ou ao redor do bairro. Segundo Marina, os alunos apresentam diversos 

problemas familiares, como alcoolismo, uso de drogas e falta de vínculo familiar 

decorrente das sucessivas separações dos pais. “A família não acompanha e nem 

se interessa por eles”, diz Marina referindo-se ao pouco interesse dos pais pelos 

seus filhos nessa comunidade. 

Esta escola inclui quatro grupos de horário coletivo; Marina divide os turnos 

com a outra coordenadora pedagógica. Ainda segundo Marina, esta escola 

apresenta um problema muito sério que se relaciona à quantidade de alunos em 

sala de aula. 

...nossas salas de aula são super-lotadas, sobretudo de 1° ano, com 
no mínimo 38 alunos...até o ano passado a média, chegava aos 42 
alunos, isso me frustra porque como vou cobrar do professor que 
pegue na mão do aluno se ele tem 42 na sala? É difícil, é muita 
gente, o curso do regular noturno, está lotado.. O 8° ano B tem 43 
alunos, e a suplência do 1° termo tem 50 alunos; quando todos vêm, 
não existem carteiras e nem lugares para todos, porque as classes 
não foram feitas para este número. 
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A escola não apresenta avaliação satisfatória na região em relação aos 

aspectos de ensino e aprendizagem, nem ao seu ambiente social. Em uma das 

provas de avaliação nacional sobre conhecimento dos alunos, destacou-se pelo 

baixo desempenho. Apesar de tudo isso, alguns professores conversaram com a 

pesquisadora, informalmente, e disseram gostar bastante da escola e da 

comunidade; afirmaram que trabalham há muito tempo ali, sem intenção de sair. 

 

3.7.4 A escola onde Alice trabalha 

 

Em relação às outras entrevistadas, Alice destaca-se como a mais recente 

coordenadora pedagógica, pois se encontra no cargo exercido em um bairro 

popular. A escola atende cerca de 2700 alunos, e assim como a escola de Marina, 

também possui as modalidades de ensino fundamental I e II, regular e supletivo, em 

quatro turnos de funcionamento: manhã: das 6:50h às 10:50h; intermediário: das 

10:55h às 14:55h; vespertino: das 15:00h às 19:00h; noturno: das 19:05h às 23:05h. 

O ensino regular é ministrado nos 1°,2° e 3° turnos, e o supletivo no 4°turno, com 

uma média de 35 alunos por sala de aula e cerca de 50 professores. Esta escola é 

atendida por uma outra coordenadoria de educação, não a mesma das outras 

escolas mencionadas. 

O prédio da escola agrega, no seu lado esquerdo, uma escola de educação 

infantil e do lado direito uma creche; todas pertencem ao município. Com paredes 

grudadas, formam um complexo educacional. No entorno, encontra-se um conjunto 

habitacional popular. A clientela da escola é formada em sua maioria por alunos 

moradores deste prédio. O espaço interno da escola é conservado e quente. A sala 

de Alice não tem janelas. Ela reclama, mas diz que está aprendendo a gostar da 

escola, embora não possua equipe técnica completa, falta diretor e a outra 

coordenadora pedagógica encontra-se licenciada por ordem médica. 

Nessa escola são cinco grupos coletivos, organizados da seguinte forma: 
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Grupo I : das 9:20h às 10:50h – como havia professores de Fund I e 
Fund II, separamos o grupo, eu era (e sou) responsável pelo Fund I, 
até porque nesse grupo estavam todos os professores do  
1 º ano, e a discussão sobre alfabetização não interessava aos 
professores do Fund I. O Grupo II: das 10:55h às 12:25h – ficou sob 
responsabilidade da outra coordenadora. O Grupo III: das 13:25h às 
14:25h. Grupo IV : das 17:30h às 19:00h. Grupo V: das 10:05h às 
20:35h, sob minha responsabilidade.  

 

Alice ainda comenta que não pretende sair dessa escola, pelo menos por 

enquanto, uma vez que valoriza o vínculo e que foi e continua sendo conquistado a 

cada dia que passa, com os demais funcionários da escola e pessoas da 

comunidade local. 

 

3.8 Uma participante imprevista 

 
 

Como o período 1989 a 1992 (gestão Luiza Erundina) foi citado por todas as 

coordenadoras como o que apresentou modelo adequado de formação, optou-se por 

colocar luzes a esse período. Foi feita, então, uma entrevista com a Profª Drª 

Zoraide Inês Faustinoni da Silva, na época Diretora da Divisão de Orientação 

Técnica de Educação Infantil e Alfabetização, para esclarecimentos. Além de 

informações orais, ofereceu à pesquisadora documentos esclarecedores da 

administração da Secretaria Municipal de educação de São Paulo naquele período. 
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CAPÍTULO 4 - Os achados: previstos e imprevistos 

 

O real não está na saída nem 
na chegada; ele se dispõe para  
a gente é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa 

 
 
 
Para a análise e interpretação das respostas das entrevistadas, seguimos os 

seguintes passos: 
 
 

� Leitura e releituras das entrevistas das coordenadoras pedagógicas; 

 
 

� Agrupamento das informações que emergiram dos depoimentos das 

coordenadoras pedagógicas; 

 
 

� Discussão dos dados. 

 
 
Após as leituras e releituras dos depoimentos, as informações foram 

agrupadas da seguinte forma: 

 

Função do coordenador pedagógico 

 

� Razões da escola da função; 

 

� A função prioritária e as condições. 
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Cursos de formação continuada 

 

� Razões para fazerem os cursos no período de 2001 a 2004; 

 

� Concepções sobre formação continuada; 

� Formato dos cursos de formação continuada; 

      Modelo mais adequado de formação continuada; 

      Modelo menos adequado de formação continuada; 

 

� Avaliação dos cursos; 

 

� Mudanças no exercício da função. 

 

 

Formas diferentes de compartilhar com os professores 

 

� Prática com os professores; 

 

� O que facilita a prática; 

 

� O que dificulta a prática; 

 

� Recursos da escola para o coordenador pedagógico. 
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4.1- Função do coordenador pedagógico 

 

 

As falas das coordenadoras pedagógicas explicitaram questões importantes 

em relação à função. 

 

 

As falas foram agrupadas dessa forma: 

 

 

� Razões da escolha da função; 

 

 

� A função prioritária e as condições; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 

4.1.1 -  Razões para a escolha da função 
 

 
 Com a intenção de saber como essas participantes se tornaram 

coordenadoras pedagógicas, perguntaram-se as razões dessa escolha. Todas 

mencionaram que escolheram a função de coordenadora pedagógica, ou seja, não 

foram obrigadas a desempenhar essa atividade.  

 As razões para que essas pessoas escolhessem a função estão apresentadas 

a seguir: 

 

Quadro 2 – Razões para passar de professora a coordenadora 
 

Raquel 
Descontentamento com seus coordenadores pedagógicos, ocupar uma 
dimensão maior dentro da escola, coordenação pedagógica está mais perto do 
aluno do que a direção da escola; gratificante. 

Lúcia  Sala de aula não estimulava mais; função atrativa. 

Marina Vivências com modelos negativos de coordenações pedagógicas, conhecer e 
entender o outro lado de ser professor. 

Alice 
Não utilizar o modelo negativo vivido com seus coordenadores pedagógicos; 
formação com professores para melhorar a qualidade do ensino; ampliar o 
trabalho de formação que fazia como professora; gosto pela parte pedagógica. 

 

Observou-se que essa opção foi decorrente das situações profissionais e 

pessoais vividas especialmente quando eram professoras. Raquel, Alice e Marina 

declaram que tiveram coordenadores pedagógicos com modelos de prática negativa, 

que acabaram despertando seus interesses em serem coordenadoras pedagógicas 

e assim realizar práticas pedagógicas diferentes. 

 Segundo Marina, na escola onde trabalhava como professora, sua 

coordenadora pedagógica não ajudou para que ela entendesse plenamente a 

aplicação da proposta de formação construtivista na prática: “A nossa coordenadora 

pedagógica não ajudava, ela dizia apenas que nós tínhamos que ser construtivistas. 

Eu construo o que a partir do nada”?. Percebe-se um mal estar  em relação a essa 

proposta, com a realidade de trabalho vivida, conforme relato abaixo: 
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Quando iniciou esta proposta, eu estava no Estado como 
alfabetizadora e na prefeitura trabalhava com 4º ano, lembro que 
comecei a estudar os temas foi aí que tomei contato com as leituras 
da Emília Ferreiro, Ana Teberosvky, para começar entender, mas 
não pela aplicabilidade na nossa realidade, porque uma coisa é você 
fazer uma pesquisa com 10 ou 12 alunos10 ou 12 alunos outra é 
aplicar numa classe super lotada, me via enquanto professora com 
uma responsabilidade muito grande.(Marina) 

 

 

Raquel e Alice relatam suas experiências com coordenadores pedagógicos 

quando eram professoras, pontuando o modelo de coordenador pedagógico 

vivenciado e a construção de modelo de coordenação por meio da negação: 

 

Não tive bons modelos de coordenação por isso achei que poderia 
ser diferente, ocupar uma dimensão maior dentro da escola. (Raquel) 
 
Também ficava muito brava com a minha coordenadora da escola, 
porque ela não tinha um trabalho de formação e sempre achei que 
faz falta, precisamos disso.(Alice) 

 
 

Além das experiências com modelos negativos de coordenação pedagógica, 

as entrevistadas também relataram outras razões para sua escolha como: interesse 

em conquistar novos espaços profissionais, falta de estímulo enquanto professora e 

conhecer outro lado de ser professor, conforme Lúcia “porque a sala de aula não me 

estimulava mais.... chegou uma hora que precisei fazer outra coisa...mas agora 

percebi que isso me dá muito prazer”.  

Nesse sentido, apesar de a escola ser “espaço para trabalhar o 

conhecimento” (Almeida 2006, p. 43), considera-se que seu objetivo não é só trazer 

novos conhecimentos formais, mas é também ser um espaço de relações 

interpessoais entre o eu-outro. E considerando que a relação consigo mesmo supõe 

a relação com o outro; as relações estabelecidas no espaço escolar proporcionaram 

o interesse pela formação de professores, a melhoria da qualidade do ensino e a 

ampliação da função de professor com vontade de conhecer o outro lado dessa 

atividade são razões que surgiram das situações vividas dessas coordenadoras nas 

relações com outras pessoas. Afinal, para Vygotsky(1989) o curso do 

desenvolvimento do pensamento humano vai do social para o individual, não como 

cópia desse social, mas alguém que se constrói numa interação constante com o 

contexto sociocultural do qual faz parte.  
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Então no período de vivência como professores, as atuais coordenadoras 

conviveram com coordenadores pedagógicos cujos desempenhos eram 

insatisfatórios. Nessa interação, surgiram fatores que se tornaram relevantes para o 

interesse em mudar de função, para a busca de ações pedagógicas diferentes com 

seus professores e para a busca de novos caminhos de atuação para além da 

função de professor que não era mais motivadora. 

Mesmo já desestimuladas pela função de professora, as entrevistadas não 

optaram por outra função que não a de coordenadora. Isso porque demonstram 

gostar da parte pedagógica, e de estar mais perto dos alunos, do que a função de 

diretor de escola” nem a direção e nem a supervisão me atraem, a coordenação que 

é meu grande prazer” (Lúcia). Dessa forma, a convivência próxima com o aluno é 

um dos motivos que atraíram essas pessoas para a coordenação pedagógica, e não 

para a direção ou supervisão escolar.  

 

È muito gratificante, gosto da minha função. Acho que estamos mais 
perto do aluno do que a direção da escola.(Raquel) 
 
Comecei a pensar que só sairia da sala de aula se fosse para ser 
coordenadora pedagógica, porque gosto muito do aluno, fico sempre 
perto do aluno, não sei se todos são assim, mas eu sou.(Alice) 

 
 

Mahoney (2004), a partir de estudos de Henri Wallon, considera que, 

enquanto o indivíduo mantiver sua capacidade de adaptação, estará aberto a 

mudanças, ao desenvolvimento, isso porque o desenvolvimento é um processo 

aberto à passagem do tempo, impõe limites e abre possibilidades em todos os 

estágios. Dessa forma, constata-se que os coordenadores pedagógicos, como 

adultos, encontram-se em processo de interação com outras pessoas que 

contribuíram para outras escolhas em suas vidas. 

Para Wallon (1975), o grupo é reconhecido como indispensável para a 

aquisições de aprendizagens sociais e também para o desenvolvimento da 

inteligência ligada ao desenvolvimento da personalidade. Nesse caso, para essas 

pessoas, a convivência nesse grupo foi relevante, uma vez que a existência com 

seus coordenadores pedagógicos despertou interesse dessas pessoas em buscar 

novos caminhos de atuação profissional. As entrevistadas, ao narrarem seus 

percursos de escolha, mostram situações que identificam pontos de mudanças em 
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suas trajetórias de vida. Quando eram professoras passaram por experiências 

profissionais que motivaram a escolher a função de coordenadora pedagógica, 

relacionadas com os seguinte motivos: os modelos negativos com coordenadores 

pedagógicos quando eram professoras, ampliação do trabalho de professora e a 

formação com professores. Cabe também dizer que o modelo de coordenação 

negativo atrelado ao gosto pela parte pedagógica foram razões que fizeram as 

participantes escolherem a coordenação pedagógica. Acredita-se, portanto, que as 

interações são campos férteis para que o indivíduo faça suas mudanças. 

 
4.1.2 - A função prioritária e as condições de trabalho na escola 

 

Levando-se em conta as razões da escolha para a função de coordenadora 

pedagógica, buscou-se conhecer a opinião dessas pessoas sobre qual a função 

prioritária do coordenador pedagógico. No decorrer das falas, todas as participantes 

pontuaram as condições reais de trabalho. 

 

Quadro 3: Função do coordenador X Condições de trabalho 

 Função prioritária do coordenador Condições de trabalho 

Raquel Contribuir na formação do professor para 
promover a aprendizagem do aluno 

Na escola e órgãos centrais, pouca valorização 
do aspecto pedagógico e desenvolvimento do 
aluno e ênfase no burocrático; a escola 
possibilita um trabalho sossegado e solitário. 

Lúcia 

Formação do professor; organização do 
projeto da escola; seleção de conteúdos 
de avaliação; interação com as famílias – 
relação escola e comunidade; discussão 
do currículo, questões interligadas sem 
poder priorizar nenhuma. 

Maior parte do tempo para formação, interação 
com alunos e suas famílias, não se permite 
dividir o tempo com funções burocráticas. 

Marina 
Ajudar o professor em tudo que precisar 
na busca de intervenções que melhorem 
a qualidade do ensino; e no emocional. 

Quantidade de tarefas burocráticas que forçam 
sair da função; ver o coordenador apenas como 
cobrança que chegou para passar lição, falta 
de tempo para pensar intervenções 
pedagógicas e para o coletivo da escola. 

Alice 

Formação do professor para planejar e 
desenvolver um bom trabalho em sala de 
aula e fazer os alunos aprenderem a ler 
e escrever; desenvolver um bom trabalho 
de acordo com as propostas da 
administração e as expectativas de 
aprendizagem; construir vínculo com o 
grupo  

Muitas demandas burocráticas por parte da 
coordenadoria e muitas demandas para o 
atendimento do calendário da escola (festas 
comemorativas, reuniões imprevistas), cuida 
diariamente para não sair do pedagógico. 
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 Observa-se que o atendimento ao professor aparece em todas as falas 

como questão principal. Considerou-se que a melhoria da prática do professor 

contribui para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Sendo assim, a 

formação orientada pelo coordenador pedagógico surge com destaque. Raquel, 

Marina e Alice também relacionam a formação de professores com melhores 

qualidades no ensino e ainda com o enfoque do apoio emocional: 

 

Promover a aprendizagem do aluno por meio da formação o 
professor. Contribuir para a  formação do professor para que seja um 
bom professor em sala de aula(Raquel). 
 
Estar ajudando, junto com o professor, na busca de intervenções que 
melhorem a qualidade do ensino.(Marina) 
 
O meu papel é fazer com que os professores façam os alunos 
aprenderem a ler e escrever, fazer a formação com os professores 
para saberem planejar e desenvolver um bom trabalho em sala de 
aula. (Alice) 
 
 

Em sua fala, Alice demonstra que o coordenador pedagógico tem, na escola,  

um papel de mediador, ao fazer o professor se preparar para ensinar, e a formação 

é um dos caminhos fundamental para que isso aconteça. Souza (2001) comenta que 

a formação contínua do professor é uma realidade que o coordenador precisa 

enfrentar “porque é dele a função de formar esses professores dentro da instituição 

em que atua”. Sendo assim, as falas demonstram que as entrevistadas enfrentam, 

ou pelo menos pontuam a formação contínua dos professores como uma das suas 

ações prioritárias “ a enfrentar” como coordenadoras pedagógicas. 

Considerando os estudos wallonianos, Almeida (2004) salienta que “o 

professor precisa ser constante observador de seu aluno” (p. 82). Para a autora, a 

observação auxilia tanto a identificar as necessidades apresentadas, como também 

ajuda a satisfazê-las, e a saber se a escola é o lugar onde os professores aprendem 

(Canário 1998). Verifica-se que para alcançar um bom desempenho pedagógico é 

necessário que, dentre outras coisas, o professor tenha um bom acompanhamento 

do coordenador pedagógico na escola. Nesse caso, as falas das coordenadoras 

destacam o atendimento do professor como uma das preocupações, observando-os 

e conhecendo suas necessidades e expectativas, porque segundo Lúcia: 
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Você corre o risco de discutir nos horários coletivos achando que 
está fazendo uma discussão bárbara e ás vezes são boas mesmo, 
mas ás vezes não se refletem em sala de aula... Se não tem 
alterações na prática, se não cutuca o professor pelo menos no 
mínimo pensar, ou ficar incomodado ela perde o sentido de ser, fica 
um exercício de diálogo, ou de leituras de textos vazios, não surtem 
efeitos.     

 

 Nota-se que a fala de Lúcia, aproxima-se das considerações Raquel em 

relação á preocupação com uma formação na escola que não fique restrita nas 

discussões teóricas, mas que cheguem na melhoria da aprendizagem dos alunos: 

 

Não vejo sentido em fazer formação de professor, aliás não vejo 
sentido em ter coordenação pedagógica na escola, se não fizer 
formação que tematize as questões da sala de aula, que sentido 
tem? O aluno é que tem que ser atingido em primeira e última 
instância. Se tudo o que faço não chega nele, nada vale a 
pena.(Raquel) 

 

 
Marina e Lúcia ressaltam a prioridade de várias atividades, de forma 

articulada e não considerando apenas uma ou outra como importantes. Enfatizam a 

questão de ajudar o professor não só no profissional, mas também no emocional, ou 

seja, considerando a pessoa por inteiro. Nesse caso, é preciso ter uma concepção 

de educação baseada em princípios que privilegiam a pessoa em sua totalidade 

(Wallon, 1975).  

 

Quando penso em formação de professores, articulação do projeto 
junto vem questões de seleção de conteúdos, de avaliação, a 
interação com as famílias, como a escola se relaciona com a 
comunidade... Quando falamos em trabalhar com as famílias 
pressupõe rever currículo que volta para a formação, uma coisa 
influencia a outra(Lúcia) 
 
Ajudar  o professor em tudo que precisar, até saindo do profissional, 
se eu puder dar apoio até emocional, isso é importante porque o 
professor precisa estar preparado também emocionalmente. (Marina) 

 
 

Parece que as entrevistadas também enfrentam outros desafios em seu 

cotidiano, ao apontarem as condições de trabalho. Observa-se uma predominância 

de situações desfavoráveis, e a burocracia aparece em destaque, conforme Raquel: 
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 o pedagógico não é valorizado como deveria, tudo é mais 
importante, o que vale mesmo é o burocrático, tem que mandar 
papéis, todos nós temos que estar em função de planilhas e 
exigências que vêm da Coordenadoria de Educação, pouco se 
pergunta como andam o processo  de desenvolvimento dos alunos. 

 

 

 Clementi (2002, p. 57) chama a atenção para o fato de que “nem sempre o 

tempo que o coordenador dispõe para a formação e acompanhamento é respeitado”, 

muitas vezes ele é solicitado para atuar em outras frentes”. A autora ainda lembra 

que essas rotinas podem interferir conseqüentemente “nas análises, reflexões e 

projeções” que os coordenadores farão com os professores. 

Diante dessas condições, as participantes demonstraram em suas falas que 

assumem diferentes atitudes em seus desempenhos. Marina, por exemplo. deixa 

sua função prioritária para atender as exigências da burocracia: 

 

Fugimos da nossa função e nos tornamos burocráticos...você tem 
que abrir mão do pedagógico, porque não tem gente suficiente para 
atender as demandas...Não temos tempo de pensar intervenções, de 
estar fazendo as intervenções.. Não estou tendo tempo para o 
coletivo da escola por causa dessas tarefas. 

 
 

Marina ressalta a falta de tempo para o atendimento no atendimento de ações 

que ela mesmo colocou como prioridades na função do coordenador pedagógico. 

Contudo afirma também que: 

 

O horário coletivo não precisa ficar dependendo do coordenador, dá 
para caminhar sozinho até porque muitas vezes temos formações 
nesses dias, não quero que fiquem dependendo; dizendo que não 
fizeram porque eu não estava, o coordenador está para quando 
acontece uma emergência, então você tem que estar ali para dar 
assistência, mas não pode estar tudo em torno de você. 

 

Em sua ação cotidiana, o coordenador pedagógico assume diferentes 

funções, conforme Almeida (2006, p. 44): “uma formadora, uma articuladora e uma 

transformadora” oferecendo orientações pedagógicas através de seus 

conhecimentos e articulando os participantes da equipe escolar. Nesse sentido deve 

cuidar das relações interpessoais e do conhecimento. Acredita-se, portanto, que a 

formação também tem que dar autonomia ao professor, para não deixá-lo 

dependente de outros segmentos. No entanto, para que isso aconteça é necessário 
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que o coordenador seja o agente articulador da construção dessa autonomia. As 

palavras de Marina, “A formação na escola pode ou não contribuir para a melhoria 

do trabalho do professor desde que você enquanto coordenadora pedagógica não 

obrigue, é importante que parta deles mesmos”, demonstram uma ação mais para o 

espontaneísmo, uma vez que não aparece nos relatos uma construção junto com o 

professor dessa autonomia e nem ações de criação de dispositivos de formação que 

caminhem para esse objetivo. 

Parece que as participantes buscam atender essas demandas da sua função, 

ao indicarem prioridades da atividade.  Lúcia, à diferença  de Marina, afirma: 

 
 

Aqui nessa escola 100% do meu tempo sou coordenadora 
pedagógica, não divido esse meu tempo com outras funções que não 
sejam da minha prática. Tempo integral que envolve muita formação 
e também interação com os alunos e suas famílias. 

 

 

Nota-se que nas escolas existe uma considerável demanda burocrática que 

deveria ser realizada pelas pessoas cuja finalidade de trabalho são essas, no 

entanto o coordenador pedagógico muitas vezes fica no atendimento dessas 

demandas. Dessa forma essa consideração aproxima-se de Buldrin(2006, p.113) 

uma vez que no cotidiano escolar, questões como a burocracia e as falhas no 

sistema podem “emperrar de certa forma o trabalho, traduzindo a definição negativa 

do papel do coordenador pedagógico”. 

Então a forma como vai lidar com elas dependerá muito da sua postura como 

profissional, ou seja, do cuidado em não ficar burocrático. Isso é um grande desafio, 

conforme Alice: “quando era professora achava que como coordenadora teria que 

fazer esse trabalho de formação e acompanhamento, quando chegamos na escola, 

se não se cuidar passa o dia sem fazer nada pedagógico. Parece que a fala de Alice 

vai ao encontro do pensamento de Tognon (2006 p. 90) que diz “quando estamos na 

função de professores, temos uma visão diferente do papel do coordenador, hoje 

percebo que não é assim os afazeres da rotina da escola acabam atropelando as 

minhas obrigações”. Alice ainda pontua alguns cuidados para não perder o seu eixo 

que é a formação de professores: 
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se não cuidarmos ficamos burocráticos, existem muitas demandas 
burocráticas, memorandos, papéis, isso me incomoda, porque o 
coordenador deveria estar apenas fazendo formações. Quando 
chego aqui, pego minha agenda marco os itens burocráticos e 
procuro resolver no início para me livrar logo.  

 
 

Como professora, Alice, procurava interpretar a formação do outro para 

aprender com ele. Como coordenadora, cabe-lhe administrar atividades formais e 

relacionais do processo de formação. 

Raquel se preocupa e demonstra incômodo com essa situação de exigência 

burocrática e ressalta ainda, que na sua escola existem várias pessoas executando 

esse serviço, e  busca não cair nessa armadilha: 

 

Aqui nessa escola, temos a equipe técnica completa com vários 
professores readaptados, e todos fazendo serviço burocrático na 
secretaria. Se você não buscar e valorizar  espaço de encontros de 
formação na escola, é engolido por esse movimento. 

 
 
 As falas das entrevistadas são semelhanças a respeito da função prioritária 

de coordenadores pedagógicos, a formação do professor e a melhoria da qualidade 

do processo de ensino e aprendizagem aparecem com freqüência. Nota-se também 

opiniões semelhantes em relação às condições de trabalho no cotidiano da escola e 

nesse caso as questões burocráticas foram relatadas em todas as falas como um 

dos empecilhos para o encaminhamento de ações pedagógicas, sobretudo, de 

formação, portanto o caráter prioritário das funções e as contradições presentes nas 

condições de trabalho para a realização dessas ações. Contudo, percebe-se, 

diferenças de comportamentos diante da burocracia relatada. Os relatos 

demonstram que algumas dessas pessoas procuram ter cuidado para que a rotina 

não se torne burocrática, e buscam lembrar quase sempre que das prioridades do 

coordenador pedagógico e portanto a sua presença e ações orientadoras nas 

formações que ocorrem dentro da escola, dentre outras atividades com 

características educacionais. Em outros relatos, encontra-se a situação em que o 

coordenador pedagógico acaba por render-se à burocracia e deixa de atender na 

maioria das vezes o grupo de professores, como também  deixa suas atividades 

prioritárias como coordenador pedagógico.  
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Observa-se que são caracterizadas como escolas de bom ensino as escolas 

em que os coordenadores pedagógicos cuidam para que a burocracia não tome 

conta da suas atividades cotidianas. Ao contrário, as escolas caracterizadas como 

de baixo desempenho são escolas em que os coordenadores pedagógicos se 

deixam levar pela burocracia e em que existe a prioridade das ações técnicas. 

Dessa forma, acredita-se que o próprio contexto educacional seja formado também 

por meio de uma lógica contraditória em relação à função do coordenador 

pedagógico. Apesar de concebida como propiciadora de ações formativas e 

relacionais, tal função ora é realizada como atividade de formação, que contribui 

para a formação do professor e a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos, ora é exercida e concebida como mera ação burocrática de 

cumprimento de tarefas para a administração, em oposição às atividades de 

formação de pessoas. Portanto, para um pleno atendimento das ações pedagógica 

na escola, necessita-se um trabalho consciente por parte do coordenador 

pedagógico, e conclui-se que a boa interação e a preocupação com as suas funções 

prioritárias tornam algumas atuações dos coordenadores pedagógicos responsáveis 

por um olhar positivo ou negativo sobre a escola. 
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4.2-  Cursos de Formação Continuada 

 

Para analisar e interpretar as informações sobre o que pensam as 

coordenadoras pedagógicas sobre cursos de formação continuada foi feito o 

agrupamento dos dados nas seguintes subcategorias: 

 

 

� Razões para fazer os cursos(período de 2001 a 2004); 

 

 

� Concepções sobre formação continuada; 

 

 

� Formato dos cursos de formação continuada,  

 

 

� Avaliação dos cursos; 

 

 

� Mudanças no exercício da função. 
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4.2.1- Razões para fazer os cursos (período de 2001 a 2004) 

 

As entrevistadas participaram de cursos de formação continuada no período 

de 2001 a 2004. Todas disseram que fizeram e ainda fazem cursos de formação 

continuada. As razões para fazer os cursos são variadas, sem detalhes específicos 

sobre este período.  

Os dados que apontam as razões para que essas pessoas participem dos 

cursos estão apresentados a seguir. 

 

Quadro 4: Razões para a freqüência nos curso( período de 2001 a 2004) 
 

Raquel Sempre buscou cursos de formação. 

Lúcia Prerrogativa do cargo de coordenadora pedagógica, buscar coisas novas. 

Marina Crescimento pessoal e profissional e ajudar os professores (quando busca por vontade 
própria); obrigada a ir na marra (quando convocada) 

Alice 
Saber o que outras escolas pensam e fazem; resgatar conhecimentos esquecidos; 
conhecer novas práticas de trabalho; dar conta das atividades dos professores; aprender 
intervenções mais pontuais com seus alunos (quando era professora).  

 

Os relatos demonstram que as razões que levaram a participarem dos cursos, 

não se referem a interesses específicos, no período de 2001 a 2004. Em suas falas, 

Raquel, Lúcia e Marina afirmam que participaram de cursos de formação continuada 

nessa época na modalidade de educação infantil, ensino fundamental, vivências 

culturais, grupo de formação para gestores, matemática e ainda continuam 

participando de cursos de formação continuada. Neste período Alice estava na 

função de professora, porém participou de cursos de formações com temas 

variados, um dos lembrado foi de alfabetização e letramento.  

Para Raquel, buscar cursos e conhecimentos está no seu jeito de ser 

relacionado com sua formação e, portanto, com sua história de vida. Desde a 

adolescência, já lidava de certa forma com a formação de pessoas e participação 

política; nos grupos de discussão da igreja, discutia a teologia da libertação de 

Leonardo Boff e livros do Paulo Freire; portanto, sempre participa de grupos de 

debates em igrejas e diretórios políticos. Assim, segundo a entrevistada quando 

participa e busca cursos de formação continuada, sua experiência tem influência 

“Sempre fui de buscar muito, sempre li muito, não gostava e não gosto de faz de 
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conta, essa coisa de fazer pró-forma, se for fazer tem que fazer inteiro”. A história de 

vida atrelada aos interesses em buscar coisa novas para o crescimento pessoal, 

além de conhecer práticas que melhorem o trabalho escolar, são princípios que 

mobilizam sua participação em cursos de formação continuada. 

Marina diz que participou de diversos cursos no período de 2001 a 2004 e 

ressalta que gostaria de ter participado do PROFA 5curso que nesta época não foi 

estendido para coordenadores pedagógicos. Mostra insatisfação em participar de 

cursos, quando é convocada obrigatoriamente: “Quando busquei, foi para meu 

crescimento, para ter como ajudar os professores, outros foram por convocação, que 

somos obrigados a ir, você tem que ir na marra”. 

 Como já mencionado em outros momentos, fala da desilusão com a 

educação de maneira geral; “Acho que pior do que está a educação, não dá para 

ficar, caos pior não dá para existir”. E ainda justifica dizendo que: 

 

é uma sucessão de coisas complicadas ao mesmo tempo, não 
existe mais a repetência então desestimulou tanto professores 
como alunos, acho que este foi o ponto crucial, não havendo 
repetência o professor não tem como cobrar.  

 
 

O trabalho do coordenador pedagógico é atender as necessidades e 

promover ações que garantam o bom andamento do processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, a busca por atualizações práticas e teóricas significa: 

“cuidar também da própria formação contínua, reservando tempo para ler, estudar, 

pensar, criticar a prática cotidiana e rever constantemente as intenções” (André e 

Vieira, 2006, p. 23). Os dados mostram concordância com as autoras porque as 

coordenadoras pedagógicas participam de cursos de formação continuada e os 

consideram fundamentais na busca de conhecimentos pessoais para melhorar suas 

atualizações e garantir boas práticas pedagógicas. 

                                            
5O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é um curso de aprofundamento, destinado 
a professores e formadores, que se orienta pelo objetivo de desenvolver as competências 
profissionais necessárias a todo o professor que ensina a ler e escrever. Foi incorporado pelo 
Ministério da educação no ano de 2001 e realizado em parceria com as secretarias de educação 
estaduais e municipais do país. Essa proposta fez parte das ações de formação continuada de 
algumas coordenadorias de educação na administração Marta Suplicy. 
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Para Alice, a ação de buscar cursos de formação continuada não é atual. 

Desde o início de sua função como professora, já procurava cursos que viessem 

contribuir para a melhoria da sua prática pedagógica. Conforme diz: “Porque queria 

aprender a fazer melhores intervenções para os meus alunos. Fui buscar na 

formação aprendizagens de melhores intervenções, mais pontuais”. Atualmente, na 

função de coordenadora pedagógica, continua participando desses cursos e 

considerando-os importantes. Em um dos cursos de formação continuada que 

freqüenta atualmente, ela demonstra gostar de ir mesmo sendo convocada.  

 

Tudo que apresentam lá, eu já sei, mas gosto de ir, porque são 
informações que às vezes esquecemos e acabamos lembrando, e 
também para sentir o que as outras escolas estão pensando e 
fazendo... 

 

Em seu depoimento, Lúcia diz que para o coordenador é fundamental buscar 

coisas novas e, assim como Raquel, também aponta a questão da reflexão quando 

vive situações desconfortáveis “sempre vale a pena fazer até para achar que aquela 

formação não tinha nada a ver com você”. Parece que essas coordenadoras, como 

Lúcia e Raquel, têm um olhar próximo do que Larrosa (2003) discute: a experiência 

é aquilo que nos toca. Então, as situações desagradáveis tocaram essas pessoas a 

ponto de levá-las a uma reflexão crítica. 

Parece que os cursos de formação continuada citados pelas coordenadoras 

pedagógicas são uma das modalidades que essas pessoas buscam para cuidar das 

suas formações contínuas e melhorar a qualidade profissional e a dos seus 

professores. Portanto, as razões da busca por esses cursos  não estão vinculadas 

às propostas de formação das administrações públicas sobretudo do período de 

2001 a 2004. 

Verifica-se interesse em manter contato com ambientes que proporcionem 

atualizações de conhecimentos. Dessa forma, as entrevistadas sabem que o 

processo de formação é contínuo e, então se atualizam. Tal constatação aproxima-

se da discussão de Monteiro e Giovanni (2000) quando apontam que a formação 

configura-se como processo contínuo.  
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Vygotsky (1989) considera que o desenvolvimento humano ocorre por meio 

das relações sociais, e claro as aprendizagens são aspectos necessários nesse 

processo. Se os cursos são importantes é porque há novas aprendizagens. As 

novas aprendizagens tornam os cursos importantes.  

Os dados também informam e demonstram que quase todas as 

coordenadoras pedagógicas gostam de participar de cursos de formação continuada 

mesmo que esses cursos sejam obrigatórios, isso significa que existe interesse em 

conhecer novas teorias e práticas pedagógicas, com exceção de Marina que 

mencionou uma insatisfação diante das convocações, apesar de considerar os 

cursos importantes. 

Em relação ao período de 2001 a 2004, as entrevistadas não indicaram 

razões que estivessem ligadas a um interesse específico sobre às propostas de 

formação. A questão configurou-se no grupo das demais administrações. Ou seja, 

não houve destaque especial ao período pesquisado, que tenha motivado a busca 

de cursos de formação continuada nesta época. Nesse sentido, o esforço dos 

organizadores de cursos de formação continuada deste período e os significados 

contidos nas propostas não foram suficientes para que essas pessoas construíssem 

sentidos que os afetassem de maneira positiva, a ponto de serem destacados por 

essas pessoas. 

Observou-se, portanto, que as razões seguem quase os mesmos objetivos; 

são buscas que parecem independentes das “novidades pedagógicas” que cada 

administração traz em suas diretrizes de políticas educacionais. Parecem estar mais 

atreladas às práticas de vida, às necessidades, finalidades e interesses que essas 

pessoas tiveram e têm, que acabam tornando-se parte delas.  Para essas pessoas, 

as razões para as buscas pelos cursos estão relacionadas ás histórias de vida, 

inclusive a história escolar como alunas e profissionais, e às experiências em 

diversos meios. 
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4.2.2- Concepção sobre Formação Continuada 
 

 
Os relatos permitiram conhecer quais as concepções dos coordenadores 

pedagógicos a respeito de cursos de formação continuada. Os dados revelaram-se 

dessa maneira: 

 

 

Quadro 5: Concepções das coordenadoras a respeito de 

cursos de Formação Continuada 

 

Raquel 
Extremamente importantes, necessários; provocam mudanças, influência na 
construção do próprio modelo de formação; possibilidade de deparar com 
incertezas; espaços para discussão de diferentes modelos de formação. 

Lúcia 
Imprescindíveis para os educadores, em geral, e para o coordenador, em 
particular; fonte de revitalização da prática; possibilita atualização de modelos 
de práticas pedagógicas. 

Marina Importantes; favorecem a atualização das discussões pedagógicas do 
momento; possibilitam a visão de como está a educação. 

Alice Importantes dentro e fora da escola, extensão da formação inicial; permitem 
que as coisas não fiquem na superficialidade. 

 

Observa-se, nas informações adquiridas, que os cursos de formação 

continuada são importantes porque são espaços favorecedores de mudanças, de 

atualizações das práticas, permitem que as coisas não fiquem na superficialidade. 

Também são, conforme Lúcia, “uma fonte de revitalização de sua prática...” E ainda 

ressalta que “de uma maneira geral a formação dos coordenadores deixam a 

desejar tanto a formação continuada como inicial.” Para Raquel: “Acho necessária e 

emergente, se for uma formação de fato, formação continuada mesmo aonde você 

leva a prática para uma reflexão séria pautada em referenciais teóricos”. 

Em seus estudos, Fusari(2007, p22) diz que a formação contínua de 

educadores será bem-sucedida se a equipe escolar encará-la como valor e condição 

básica para o desenvolvimento profissional. O desenvolvimento humano é um 

processo, em movimento, nunca acabado ou fechado (Wallon,1995). As 

coordenadoras pedagógicas tiveram interesse em manter contato com ambientes 
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que proporcionem novas aprendizagens como condição básica de ações bem-

sucedidas, mantendo o movimento de buscas de conhecimentos. 

Nota-se que Alice acredita nas formações continuada não somente naquelas 

propostas pelos órgãos centrais e fora da escola, como também naquelas realizadas 

no interior das escola em horários coletivos destinados para este objetivo. “Acredito 

que o caminho é a formação continuada tanto dentro da escola como fora, porque às 

vezes só dentro do local de trabalho não é suficiente. E ao comentar sobre as 

formações dentro da escola, reconhece a importância do papel do coordenador 

pedagógico ao dizer que” No caso de dentro da escola, nós coordenadores 

pedagógicos que cuidamos dela”.  

Assim como Alice, Raquel ressalta o quanto são necessárias as formações 

continuada tanto dentro como fora da escola: “Penso que são extremamente 

necessárias, tanto aquelas propostas pela secretaria da educação como aquelas 

que acontecem nos horários coletivos na escola”. E ainda em relação as formações 

dentro da escola, destaca a importância de levar a prática do professor para uma 

reflexão que favoreça sua percepção diante das suas incoerências, levando-o a uma 

modificação dessa prática. Destaca o papel do coordenador como fundamental para 

que tais mudanças aconteçam com esse professor:  

 

Essa coisa da busca é muito forte e necessária, se o professor não 
tiver essa busca, se o coordenador não provocar o professor a fazer 
essa busca de conhecimento, ele não se flagra nas 
incertezas.(Raquel) 

 
 

As falas de Raquel se aproximam das propostas de André e Vieira (2006) “o 

coordenador, é um profissional inserido no processo de formação contínua, em 

busca de mudanças e fundamentações criteriosas para a sua prática”. Portanto, 

Lúcia ressalta: “as formações continuadas não são ruins por si só, quem dá o tom é 

o próprio sujeito que está lá aprendendo, se tem uma prática ruim, o pano de fundo 

que se forma para absorver aquela formação já fica ruim também”. Então, o 

coordenador pedagógico como profissional que busca mudanças pode contribuir 

para um melhor aproveitamento dos conhecimentos dos cursos de formação 

continuada. E Lúcia, ressalta que “ a formação acadêmica de um educador é muito 

precária, não sei se a continuada, dá conta de arrumar isso, talvez muitos anos de 

formação”. 
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Não é o caso de Marina, que considera a formação continuada importante. No 

entanto, diz “não acredito muito não, e aquilo que não vejo resultado fico com os pés 

atrás” e não se coloca como sujeito ativo para a realização dessas tais mudanças. 

Apesar de achar os cursos importantes, diz “não acredito muito não”, e ainda 

desabafa com a seguinte questão: “Quando eu fui ser coordenadora pedagógica, 

essas propostas construtivistas me atrapalharam muito porque eu percebo que nos 

cursos de formação você tem que ser construtivista, parto do princípio de que não 

têm que ser, você tem que ser o que acredita”. Parece que, sejam quais forem as 

concepções pedagógicas, ainda que impostas, podem causar mal estar capaz de 

desestimular as participações em cursos de formação.  

Para Lúcia: 

 
Penso que a formação continuada contribui para a minha prática, 
mas se pensarmos sobre os custos-benefícios dessa formação sobre 
os índices que temos, podemos dizer que contribui muito pouco, pelo 
investimento que se fez, o que custou e custa aos cofres públicos, é 
alto e os resultados não atendem, livros, cadernos, assessoria, 
palestras, congressos gastos, estes deveriam repercutir muito mais. 

 
 

Ao falarem sobre o que pensam a respeito de cursos de formação continuada 

as entrevistadas expressam suas experiências individuais construídas socialmente, 

já que para o pensamento vygotskiniano, é impossível entender o indivíduo fora das 

relações sociais. Nesse sentido, dizem que os cursos são importantes; necessários, 

imprescindíveis por possibilitarem atualizações das práticas, provocarem mudanças, 

sair da superficialidade, portanto fundamental para o professor e, sobretudo, 

coordenadores. Ressaltam que as propostas das administrações públicas poderiam 

ter o cuidado de respeitar as experiências e conhecimentos que cada pessoa 

carrega dentro de si. As concepções apresentadas parecem relacionar-se com as 

razões das suas participações em cursos de formação continuada, uma vez que, ao 

acharem importantes, buscam os cursos de formação continuada para se 

atualizarem e realizarem significativas ações pedagógicas na escola. Ao falarem 

sobre suas concepções, trazem suas experiências pessoais e profissionais 

articuladas com aspectos afetivos, cognitivos. Para Larrossa (2003, p. 530), a 

experiência formativa é “o que acontece numa viagem e que tem a suficiente força 

como para que alguém se volte para si mesmo, para que a viagem seja uma viagem 

interior”.  
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4.2.3- Formato dos cursos de Formação Continuada 
 

 
Como já mencionado, todas as entrevistadas manifestaram achar os cursos 

de formação continuada relevantes para a sua profissão. No decorrer das respostas,  

explicitaram opiniões que possibilitaram uma organização que indicassem ações 

sobre modelos adequados e não adequados, que caracterizam diferentes formatos 

de cursos, portanto, aqueles que atendem as suas necessidades e aqueles que não 

atendem as suas necessidades. 

Os indicativos referentes aos modelos adequados são apresentados a seguir. 

  
           4.2.3.a - Modelo mais adequado de Formação Continuada 
 
 

Quadro 6: Modelo adequado de Formação Continuada 
 

Raquel Interdisciplinar que trabalha com a problematização. 

Lúcia 
Formação e acompanhamento da administração parceria da administração/ 
escolas e coordenador/professor. 

Marina 
Colocar em prática a proposta teórica e o atendimento do professor e 
coordenador paralelamente; importância do acompanhamento da 
administração. 

Alice Ligação entre os encontros; conteúdos interessantes para a escola; 
acompanhamento da administração. 

 

Os dados demonstram que o acompanhamento por parte da administração é 

um dos indicativos mais destacados nas falas: “O que acho fundamental também 

para um modelo adequado de formação é aquele com acompanhamentos”.(Alice). 

Assim como Alice, Lúcia ressalta a seguinte questão ”um modelo de formação que 

pressuponha acompanhamento para avaliação dos impactos”. Para Lúcia, a 

formação está atrelada ao acompanhamento, numa relação de parceria “que deve 

ser pensada tanto da administração em relação às escolas, como do coordenador 

com seus professores na escola nos horários coletivos”. E assim, trazem à tona, a 

importância do acompanhamento da administração pública como um dos recursos 

que podem contribuir para que as ações de formação cheguem como benefício para 

melhoria das orientações pedagógicas. Segundo Tassoni (2008), a importância de 

um outro é fundamental na constituição de formas de agir. Então, tanto o 
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acompanhamento da administração com os coordenadores como do próprio 

coordenador com seus professores são vistos como indicativos de modelo adequado 

de formação continuada.  

Para Raquel, “as administrações públicas inclusive têm obrigação de 

acompanhar, estão lá, foram eleitos, então devem acompanhar”. A possibilidade de 

colocar em prática as propostas teóricas, problematizando as questões e assim 

favorecer a investigação, “Aquele que trabalha com a problematização ... que é do 

educador questionador, reflexivo, mais investigativo, não fica na superficialidade”, 

também foi citada como indicativo de modelo adequado. 

 

 Colocar em prática a proposta teórica de formação...o 
acompanhamento da administração é importante porque vai 
avaliar o que está sendo aproveitado ou não...atendimento do 
coordenador e professor.(Marina) 

 
 
Os depoimentos sobre o acompanhamento seja no âmbito da administração 

pública em relação à escola, como do próprio coordenador com seus professores 

coloca em cena a importância das relações interpessoais, e também sobre a idéia 

de que ninguém se forma sozinho (Canário, 2000), e o quanto o reconhecimento 

destas questões num processo de formação podem trazer diferenciais de melhoria 

na qualidade do trabalho. Para Raquel” Uma boa forma de formação é aquela que 

todos os vários setores tenham a formação, o professor, o coordenador, não em 

forma de cursos é provocação mesmo. Portanto, uma formação que atenda a todos 

os segmentos da escola, e os diferentes contextos é fundamental para a articulação 

de projetos e ações pedagógicas. Conforme a fala de Lúcia, “As necessidades 

dessa escola não são as mesmas de outras regiões da cidade”. 

Daí a importância de cursos de formação continuada, também para os 

professores, afinal segundo Lúcia, esses profissionais “Tem o direito de filtrar sobre 

o que serve para a sua turma e o que não serve”. Então, quando participa desses 

cursos, pode ter a autonomia de tomar as decisões sobre  assuntos de relevância 

para a sua classe. Segundo Marina, “o atendimento do coordenador e professor tem 

que ser paralelo”. 
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Nota-se que bons modelos de formação são: modelos interdisciplinares; 

problematização das questões; acompanhamento da administração; propostas 

integradas entre professor e coordenador, articulação entre os encontros e colocar 

em prática a proposta teórica. Esses indicativos podem ajudar no atendimento das 

necessidades dos coordenadores pedagógicos. 

A partir dos dados, é possível notar que há uma interpretação sobre modelos 

adequados de formação continuada que mostra a forma como essas pessoas são 

afetadas, provocando sentimentos de bem-estar quando suas necessidades são 

satisfeitas. Wallon (1995), em sua teoria, destaca a integração entre os domínios da 

afetividade, da inteligência e do movimento e o reconhecimento do contexto no qual 

se desenvolvem. Entende-se, diante das falas das entrevistadas, que o atendimento 

dessa totalidade pode possibilitar bons encaminhamentos em cursos de formação 

continuada.  

Dessa forma, as falas relativas a bons modelos de formação continuada 

estiveram todo o tempo voltadas para uma prática de formação integral com ênfase 

nos aspectos afetivos e relacionais, assim caracterizados como aqueles que 

atendem a todos os segmentos da escolas, com proposta de formação permanente, 

e sobretudo que têm acompanhamento por parte da administração, reconhecendo-

se, com isso, a especificidade do contexto da escola.  

 

          4.2.3.b - Modelo menos adequado de Formação Continuada 

 

Percebe-se nos depoimentos, que as ações de formação com modelos que 

são apresentados para os participantes como: definidos, de aplicação mecânica sem 

discussão, de responsabilidade individual pelas mudanças; com obrigação de se ter 

uma determinada concepção de educação; com falta de acompanhamento; e; ainda; 

sob a dependência de propostas de orientação pedagógica vinculadas a políticas 

partidárias(duram o tempo de uma determinada administração). São algumas das 

informações que as coordenadoras dão para identificar modelos menos adequados 

de formação continuada. 
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Quadro 7: Modelo não adequado de Formação Continuada 

 

Raquel 
Modelo pronto, definido e mecânico; ficar na superficialidade, reforçar a 
responsabilidade individual das mudanças; esquecer o histórico de vida e 
concepção do coordenador, falta de acompanhamento da administração 

Lúcia Depender da política de governo do momento nas propostas pedagógicas. 

Marina Não considerar diferentes concepções pedagógicas dos participantes, 
obrigação de ser construtivista. 

Alice Ficar apenas lendo textos; forçar levantar auto-estima; dinâmica de grupo, 
atrasos para iniciar; não ter acompanhamento da administração. 

 
 

Não conseguimos ter um mínimo de tempo de absorção dessas 
políticas públicas dentro da escola, a menos que a escola aprenda a 
absorver apenas aquilo que interessa e apagar o resto, porque as 
mudanças de governo são muito rápidas, 4 anos é pouco tempo, 
impossível....no último ano fica cm caráter diferenciado por conta da 
eleição e você não consegue colher frutos disso, a escola que não 
tem elementos para se autogerir fica a mercê das políticas públicas 
descontinuadas. Ninguém dispõe desse tempo, muito menos os 
alunos dispõem(Lúcia) 

  
 

Os relatos evidenciam que as características adequadas ou menos 

adequadas sobre modelos de formação continuada não estiveram somente 

relacionadas ao conteúdo das formações. Não houve, em nenhum momento, falas 

específicas que destacassem determinadas diretrizes pedagógicas que permeiam as 

propostas de formação continuada propostas pelas administrações públicas. As 

falas relacionaram-se à maneira como as diretrizes pedagógicas são encaminhadas 

nos cursos de formação continuada. Parece que as formas de condução dos 

trabalhos e os encaminhamentos são mais relevantes do que o conteúdo em si, ou 

seja, os meios mostram-se mais relevantes do que os fins.  

As falas relativas a modelos não adequados estiveram, todo tempo, voltadas 

para os cursos que chegam com modelos prontos, cuja proposta enfatize a 

responsabilidade individual no desencadear de mudanças, em que prevalecem a 

ausência do diálogo entre coordenador/formador, a falta de atenção para com esse 

coordenador pedagógico, a falta de acompanhamento e o descaso pelo trabalho do 

coordenador pedagógico. 
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Nessa perspectiva, pode-se dizer que o lugar de coordenador e o lugar de 

coordenador em formação se integram, e o contexto formativo produz significados e 

sentidos e, assim, registra diferentes formas de sentir e pensar, constituindo a 

subjetividade de cada coordenador. Observa-se que as experiências adquiridas 

pelas coordenadoras pedagógicas abriram espaços para sugestões de 

encaminhamentos referentes a cursos de formação continuada. 

 

Formações com grupos das próprias escolas em pólo onde todas 
estejam vivendo problemas com óticas diferentes como foi tentado 
fazer na gestão da Marta. Não sei como se articularia isso enquanto 
rede, não tenho idéia, mas para a escola seria muito interessante 
enquanto movimento de formação, penso que há uma grande chance 
de se ter sucesso e continuidade de ação (Lúcia) 

 

A observação e consideração a respeito do espaço escolar, bem como a sua 

valorização aparecem na fala de Lúcia como uma das possibilidades de se 

conquistar uma boa prática de formação continuada. Ainda nessa perspectiva, a 

articulação de segmentos, sobretudo do professor, destaca-se:  

 

Um bom passo é a formação direta com professores, porque eles 
têm direito a isso. Até porque eu filtro na minha perspectiva, mas o 
professor enquanto profissional, e autor está na sala de aula e 
também tem o direito de filtrar sobre o que serve para a sua turma e 
o que não serve, não elimina o dever de ofício do coordenador, mas 
acrescenta, a garantia de uma troca legal qualificando a discussão. 
(Lúcia) 

 

 

Tais observações nos levam a pensar a respeito de algumas questões, dentre 

elas: Como essas sugestões voltam para a administração? Se voltam, como são 

atendidas? 

A formação como um processo organizado corresponde, conforme Canário 

(2000), “a um aspecto particular e parcelar de um processo contínuo e multiforme de 

socialização, que coincide com a trajetória profissional de cada um”. Isso significa 

que as ações voltadas para o cognitivo são indispensáveis, sem esquecer que essas 

ações provocam impactos no aspecto afetivo.  
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Conclui-se que para se ter um modelo adequado os cursos precisam 

apresentar ações de formação em que estejam envolvidas, ao mesmo tempo, com o 

ensino dos conteúdos específicos, com as predisposições aos diálogos; portanto, 

uma concepção de formação baseada em princípios que atendam os coordenadores 

pedagógicos em sua totalidade.  

Nesse caso, diretrizes pedagógicas escolhidas pelas administrações públicas 

não parecem tão relevantes para as entrevistadas em relação a outros aspectos. A 

valorização profissional, o reconhecimento do seu contexto de trabalho, e o ensinar 

a fazer e aplicar as propostas de formação continuada surgiram como pontos de 

destaques nas falas e demonstram ser mais importantes do que a concepção 

pedagógica escolhida como política educacional.  

Isso traz como conseqüência um pensar sobre as concepções pedagógicas 

adotadas como políticas educacionais, entendidas como soluções que caracterizam 

as diferenças nas administrações públicas. Contudo, as falas demonstram que a 

forma como essas formações são encaminhadas são mais importantes e 

significativas do que a sua própria idéia pedagógica. Ou seja, toda administração 

pública tem uma proposta pautada em concepções teóricas, que pode ser boa, mas 

a interação com o contexto social e pessoal educacional precisa ser bem feita, 

atendendo as necessidades dos coordenadores pedagógicos. 

Diante dessas considerações, como teria sido a postura dos organizadores de 

cursos de formação que esses coordenadores pedagógicos participaram diante de 

suas concepções e necessidades? Afinal, os organizadores tomaram conhecimento 

ou não do que eles necessitavam? 

Os resultados que seguem referem-se a esses questionamentos e indicam se 

segundo os coordenadores pedagógicos, os organizadores de cursos de formação 

continuada conheciam ou não as necessidades dessas coordenadoras.  
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4.2.4 - Avaliação dos cursos 

 

Considerou-se que, ao falar dos pontos favoráveis e desfavoráveis dos cursos 

feitos, as entrevistadas estavam fazendo uma avaliação dos mesmos, e, portanto, 

atribuindo o sentido que deram aos mesmos. Por isso, relacionamos as observações 

feitas não só em relação ao período de estudo. Dessa forma, entendeu-se 

importante analisar tais informações e apresentá-las separadamente por 

entrevistada e períodos específicos. 

 

Quadro 8 – Sentidos construídos por Raquel sobre os cursos feitos 
 

 

Período Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

1983-1988 Nenhum apontado 

Orientações pedagógicas por meio do diário 
oficial determinadas de cima para baixo; 
propostas pedagógicas (Emilia Ferreiro) 
apostiladas 

1989-1992 

Diferencial e divisor de águas 
das administrações; formações 
com perspectiva libertadora, 
permanente e marcantes; 
coerência nas propostas 
pedagógicas ( Emilia Ferreiro) 

Nenhum apontado 

1993-2000 Nenhum apontado 
Curso mais empresarial que não conseguia 
concluir como: qualidade total, auto-ajuda, 
lado do 5S e análise transacional. 

2001-2004 

Proposta teórica dos GAAEs, 
cursos de formação sobre como 
atuar nas escolas com os 
GAAEs. 

 

Expectativa que seria próxima do que foi com 
o Paulo Freire; formações diferenciadas entre 
as coordenadorias, contestáveis, genéricas, 
oscilantes, confusas, sem encaminhamentos 
definidos; temas requisitados que não foram 
discutidos (ciclo, avaliação, ação 
supervisora), o papel do coordenador 
discutido apenas em algumas 
coordenadorias, proposta do GAAE não 
realizada na prática, falta de 
acompanhamento da administração, saída de 
equipes das formações; mudanças de 
secretario da educação. 

2005 – em 
exercício Nenhum apontado 

Falta de novidades nas formações; volume de 
cadernos imensos, falta de 
acompanhamentos para o uso dos cadernos; 
ver o coordenador  como depositário; 
congelamento de algumas disciplinas e 
professores e foco em demasia no 1° e 2° 
anos. 
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Em sua fala, Raquel aponta, como um dos pontos favoráveis no período de 

2001 a 2004, a proposta teórica dos GAAEs, e como um dos pontos desfavoráveis a 

não concretização na prática dessas propostas. O período de 1989 a 1993 surge 

com freqüência no depoimento de Raquel com predominância dos pontos 

favoráveis. Ao contrário, quando comenta sobre a atual administração iniciada em 

2005, faz o seguinte relato: 

Apesar de a atual administração requerer freqüentemente a presença dos 

coordenadores pedagógicos nas formações, chamam  

 

para discutir a parte pedagógica. Tudo bem, acho que é o elemento 
central,  mas não buscam qual  foi o histórico desse coordenador, o 
que ele entende dessa função. Não faz essa discussão sobre o papel 
do coordenador, apenas dizem: é papel de vocês fazerem isso ou 
aquilo! Não discutem que  matriz pedagógica que essa pessoa tem, o 
que ele concebe por ser coordenador.  

 
 

Na escola o coordenador pedagógico é um dos eixos fundamentais no 

desencadear das formações, e “as pessoas são, no interior da organização, os 

principais recursos formativos” (Canário 2000), portanto, o coordenador é um 

recurso formativo; entretanto, a sua simples presença em cursos de formação 

continuada não garante que ocorram melhorias no ensino e na aprendizagem da 

escola em que trabalham. Acredita-se ser necessário que se aprenda a fazer e para 

isso os conhecimentos devem levar em conta a pessoa do coordenador e seu 

contexto de formação e de trajetória.  

Em sua entrevista, Lúcia não apontou nenhum ponto favorável a respeito da 

administração do período de 2001 a 2004 e destacou a questão das propostas de 

formação serem generalizadas, sem sistematizações, conforme apresentado abaixo. 
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Quadro 9 – Sentidos construídos por Lúcia sobre os cursos feitos 

 

Período Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

1983-1988 Não comentou Não comentou 

1989-1992 

Formação focando 
diversos assuntos: leitura, 
escrita da matemática, 
educação infantil. 

Nenhum apontado 

1993-2000 Não comentou Não comentou 

2001-2004 Nenhum apontado 

Muitas ações ao mesmo tempo; falta de 
sistematizações, dados quantitativos e 
mapeamentos das dificuldades das escolas sobre 
estatísticas de alunos com dificuldades de leitura e 
escrita. 

2005 – em 
exercício Nenhum apontado 

Acompanhamento entendido como coleta de dados 
constante sem checagem; infinitas solicitações 
burocráticas, cobrança das leituras dos cadernos, 
diretor de escola e o assistente de direção pouco 
lembrados favorecendo fragmentação do trabalho 
pedagógico. 

 

No decorrer das falas, Lúcia buscava comparações entre o período de 2001 a 

2004 com a atual administração iniciada em 2005. Diz: “posso apontar dois 

momentos que vivi de formação continuada mais recente... desencadeadas por duas 

administrações públicas diferentes”. Para ela, apesar de diferentes, nenhuma das 

duas possuem bons encaminhamentos de propostas de formação continuada: 

 

Uma delas foi da Marta Suplicy na qual se desencadeavam 
formações com professores, coordenadores e outros, porém a 
tentativa era de dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, sem 
sistematizações.....por outro lado nessa administração, no qual a 
idéia de acompanhamento que eles têm é de coleta de dados, 
infinitas...para mim, nem um jeito nem o outro é bom... (Lúcia) 

 
 
A fala de Lúcia mostra um processo formativo de acordo com uma lógica 

instrumental, tanto no período 2001-2994 como na atual administração. Assim, como 

Raquel, Lúcia também cita a administração do período de 1989 a 1992 como bom 

modelo de formação e também não pontua nenhum ponto desfavorável sobre o 

mesmo.  
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No caso de Marina, cita pontos favoráveis e desfavoráveis no período 2001-

2004 e apresenta como diferente das outras entrevistadas pontos desfavoráveis no 

período de 1989 a 1992, referentes à proposta construtivista que, segundo seu 

depoimento, foi aplicada de maneira autoritária: 

 
Quadro 10: Sentidos construídos por Marina sobre os cursos feitos 

 
 

Período Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

1983-1988 Não comentou Não comentou 

1989-1992 Época mais marcante de 
cursos. 

Proposta construtivista aplicada de maneira 
autoritária. 

1993-2000 Não comentou Não comentou 

2001-2004 

Menor cobrança de tarefas e 
resultados de formação; cobrar 
e fazer o registro; 
oportunidades para trocar 
idéias sobre aplicações 
pedagógicas. 

Cursos que não foram estendidos para os 
coordenadores como o PROFA; dificuldade de 
aplicar as propostas de formação por ser muito 
ampla e sem sistematizações. 

2005 – em 
exercício Nenhum apontado 

Formações com muita lição e imposição da 
proposta construtivista; quantidade de planilhas 
e tarefas, interesse exagerado em números; 
falta de cobrança de registros. 

 

Percebe-se uma descrença em relação a cursos de formação continuada, que 

se mantém coerente no decorrer da entrevista. Mesmo diante desse perfil, diz que 

participou de todos os cursos e aponta mais pontos favoráveis do que as falas das 

outras entrevistadas, em relação ao período de 2001 a 2004. Também diz que as 

propostas de formação eram desfavoráveis por serem muito amplas e também de 

cursos que não participou porque não foram estendidos para os coordenadores. 

 

Na administração da Marta era mais difícil de aplicar as propostas de 
formação porque eram muito amplas, sem sistematizações, houve o 
PROFA que era específico para professores de 1º ano, porém não 
era aberto para coordenadores (Marina) 
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Alice, que no período de 2001 a 2004 desempenhava a função de professora, 

não percebia, nas discussões coletivas da sua escola, socializações das propostas 

de formação nos grupos coletivos. Apontou a falta de organização de dados 

quantitativos como desfavoráveis no período de 1989 a 1993, como demonstrado a 

seguir. 

 
Quadro 11 – Sentidos construídos por Alice sobre os cursos feitos 

 
 

Período Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

1983-1988 Não comentou Não comentou 

1989-1992 

Curso com o foco em 
alfabetização, muitas 
aprendizagens neste período, 
formadores do NAE vinham para 
escola e faziam um trabalho 
conjunto. 

Tentativa de organização de dados 
quantitativos para futuras intervenções que 
não aconteceram. 

1993-2000 Nenhum apontado 
Acabou com as formações que tinham sem 
colocar nada no lugar. 

2001-2004 Nenhum apontado 
Formações voltadas para o individual e não 
chegava no coletivo da escola; falta de 
sistematizações de dados quantitativos. 

2005 – em 
exercício 

Curso do Ler e Escrever, uma vez 
por mês e uma vez por mês de 
matemática, formação organizada, 
com cobrança; gostar do grupo de 
participantes e das formadoras. 

Começou trabalho com o trio gestor das 
escolas ( diretor, coordenador e supervisor) 
e não levou adiante; formações de EJA 
inadequadas; diferentes modelos de 
formação na mesma administração;  
discussões sobre o ciclo II pouco 
fundamentadas. 

 

Em relação à administração iniciada em 2005, desempenhando atualmente 

função de coordenadora pedagógica, Alice destaca o curso Ler e Escrever como 

favorável, por integrar a organização e a cobrança, além das relações pessoais 

desenvolvida com o grupo, assim explicadas: 

 

Essa formação do Ler e Escrever que sou convocada, mas gosto de 
ir porque tudo que dão lá, já sei, mas gosto de ir porque são 
informações que às vezes esquecemos e acabamos lembrando e 
também para sentir o que as outras escolas estão pensando e 
fazendo. (Alice) 
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Parece que nem sempre os cursos de formação são interessantes apenas 

quando trazem novidades, como vemos na fala de Alice, que ainda o destaca como 

um modelo adequado de formação continuada. Diferente de Marina, não se 

incomoda nesse caso com a convocação obrigatória. 

Os indicativos referentes às propostas de formação continuada das 

administrações públicas mostram que num cômputo geral os pontos desfavoráveis 

foram predominantes em relação aos pontos favoráveis. O período mais lembrado 

do ponto de vista favorável foi de 1989 a 1992. O período mais lembrado do ponto 

de vista desfavorável,  foi o da atual administração.  

Observa-se, portanto, no discurso das entrevistadas, que estas construíram 

um significado para os cursos de formação continuada, que é uma integração das 

teorias e das práticas pedagógicas realizadas em seu contexto de trabalho. Dessa 

forma, concorda-se com Aguiar (2006.p. 14) quando afirma que “os significados são, 

pois, produções históricas e sociais”. Ao participarem de cursos de formação, foram 

se apropriando de situações significativas que, integradas ao cotidiano, permitiram a 

construção de sentidos para tais modalidades, mediante as relações estabelecidas. 

 
4.2.4.a - O período de 2001 a 2004 

 
Como já mencionado, no decorrer das entrevistas, o período de 2001 a 2004 

quase não foi mencionado, parecendo não ser relevante para essas pessoas. Os 

pontos desfavoráveis predominaram em relação aos pontos favoráveis. Esse 

enfoque esteve presente inclusive nas falas das pessoas que se disseram 

simpatizantes dessa administração, ou seja, tiveram participações em reuniões que 

antecederam as eleições, nos diretórios acadêmicos respectivos: 

 

Lembro, quando ainda freqüentava o diretório do partido antes da 
eleição da Marta, muito se discutia sobre a importância do papel do 
supervisor da ação supervisora de cunho pedagógico, que era o que 
estava implementado nos GAAEs, mas aí ficou algo pontual, uma 
coordenadoria tinha, outra não, e sem acompanhamento, e 
sistematizações (Raquel) 

 

Nota-se que as expectativas não atendidas foram uma das razões para o 

desestímulo, como diz Raquel “a gente tinha expectativas na época que fossem 

formações muito próximas do que houve no governo do Paulo Freire e, no entanto, 

não bateu”. A avaliação dos cursos de formação continuada aparece na maioria das 
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falas como: falta de sistematizações das propostas de formação, muitas ações ao 

mesmo tempo; falta de dados quantitativos sobre a situação de aprendizagem dos 

alunos da rede municipal; formações diferenciadas entre as coordenadorias de 

educação que impediam a realização de propostas com eixo comum; proposta 

teórica dos GAAEs não realizada na prática; falta de acompanhamento da 

administração, mudanças de secretários da educação; cursos que não foram 

estendidos para coordenadores pedagógicos; formações voltadas para o individual. 

As informações indicam que a falta de acompanhamento e de sistematizações 

das propostas de formação foram as mais reconhecidas como situações negativas 

desse período. Conforme diz Lúcia:  

 

A falta de sistematizações impedia de se conseguir fazer 
mapeamento das dificuldades, achava-se, sabia-se que os alunos 
tinham dificuldades com leitura  e escrita, mas não sabíamos quantas 
eram, onde estavam e por que estavam. 

 

A concretização das elaborações teórico-pedagógicas feitas pelos órgãos 

centrais não aconteceu na prática como, por exemplo, a idéia dos GAAEs que foram 

propostos com o objetivo de “desenvolver um trabalho pedagógico junto às escolas 

na direção de uma política pedagógica que proporcione às escolas uma vida plena 

em todas as dimensões do ser humano: intelectual, emocional e sensorial”. No 

entanto, o que prevaleceu foi uma amplitude de ações sem acompanhamentos, que 

não atenderam às necessidades das coordenadoras. Segundo Raquel: 

 

No início da gestão, tinham os GAAEs, esses grupos no papel até 
que se aproximavam bastante do que queríamos, depois foi diluindo 
porque mudou muito de secretário, e também o propósito maior eram 
os projetos sociais, assistencialistas... sem acompanhamento e 
sistematizações. 

 
 

A preocupação existente nas propostas de formação da administração, 

segundo a Secretária de Educação, naquele momento, a socióloga Maria Aparecida 

Perez: “propomos um Programa de Formação Permanente e Acompanhamento, 

entendendo-se que ‘formar é acompanhar e acompanhar é formar”, e mais “haverá 

um enfoque privilegiado na modalidade formação em serviço”. Essa fala, enfatizando 

a formação permanente, vai além quando aponta os encaminhamentos para tal 

realização “ainda nesse horizonte estão previstos momentos específicos de 
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formação para coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores e equipes 

pedagógicas”. Porém, essa idéia de trabalhar de forma democrática pautada no 

diálogo e na autonomia parece não ter chegado à realidade da escola. Se por um 

lado houve um conjunto de temas que se constituíram em instrumentos para garantir 

as discussões curriculares integradas à gestão e à formação, por outro, a partir da 

problematização das práticas, essas discussões não tiveram sistematizações e 

registros suficientes capazes de oferecer um olhar mais apurado sobre os resultados 

dessas ações pedagógicas nas escolas. 

Nessas condições, apesar dos cuidados em relação à construção de uma 

educação mais humana, parece que, segundo os relatos, tais intenções não foram 

indutoras de impactos nas práticas de formação nas escolas em que trabalham as 

entrevistadas. A questão se colocou de forma mais complexa na medida em que as 

próprias diretrizes teóricas não se configuraram em ações comuns e ao mesmo 

tempo específicas nos diferentes contextos escolares. Verifica-se que se discutia e 

pensava sobre novos modelos de educação, porém sem um eixo comum que 

caracterizasse a administração. Os Grupos de Acompanhamento da Ação 

Educativa, elaborados para esta finalidade, perderam-se no meio do caminho, e o 

tão desejado e esperado diálogo entre coordenadoria/escola e universidade perdeu 

seus objetivos de sustentação. 

Apesar de as propostas estarem voltadas para uma educação humanista e 

democrática, na prática isso não ocorreu. Nesse sentido, concorda-se com 

Freire(1992, p. 113), “não há prática sem conteúdo”. Isso traz como conseqüência 

um pensar sobre a possível existência de uma prática espontaneísta que leva a um 

“clima licencioso e numa prática igualmente licenciosa”, e prejudicial que leva, “a 

perder-se num jamais justificável ‘faz-de-conta’ pedagógico”, com danos 

semelhantes ao autoritarismo, portanto longe de se atingir uma educação 

democrática tão prejudicial quanto o autoritarismo. 

A teoria walloniana também compartilha da idéia de o clima licencioso ser 

prejudicial quanto o autoritarismo (1975). Vale dizer que Wallon e Vygotsky 

reconhecem a importância do Outro nas relações, e assim as intervenções são 

fundamentais para o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa. O outro mais 

experiente contribui para o crescimento profissional, no sentido de indicar melhores 

saídas. As coordenadoras pedagógicas não tiveram essa relação de parceria e de 

diálogo com a administração.  
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Percebe-se que algumas das características desfavoráveis nesse período são 

semelhantes àquelas apontadas pelas entrevistadas como indicativos de modelos 

de formação continuada menos adequados e, portanto, que não atendem às suas 

necessidades, como a falta de acompanhamento, e a solicitação de autonomia sem 

sustentação adequada. Então, o que se chamou de “autonomia” pode ter gerado um 

espontaneísmo que desencadeou muitas ações em diferentes coordenadorias, 

perdendo-se o eixo comum que exigem o sistema de ensino. Os conhecimentos nos 

cursos de formação continuada desse período despertaram não só vivências das 

situações proporcionadas, mas também a forma como essas situações foram 

internalizadas pelas coordenadoras pedagógicas, e ainda suas reações em cada 

contexto de escola. Dessa forma, os sentidos e significados construídos a respeito 

dos cursos de formação continuada no período de 2001 a 2004 remetem a uma 

administração cuja diretriz pedagógica surge como espontânea por não apresentar 

eixo comum para suas propostas; e mais:  sem o acompanhamento e 

sistematização das mesmas. Apesar do esforço dos vários secretários de educação 

no período 2001-2001, as propostas de formação continuada não causaram 

impactos relevante em nossas coordenadoras a ponto de destacarem 

especificamente aprendizagens decorrentes desse período. 

A formação no contexto da escola, conforme a discussão de Canário (2000), 

pautada na idéia da formação “centrada na escola”, não foi importante nesse 

período, uma vez que as experiências profissionais e pessoais não foram 

reconhecidas, um indicador de que não basta apenas ter como proposta uma 

concepção pedagógica pautada em princípios de democracia, valorização e 

integração como metas pedagógicas. È preciso ir mais além, buscar saber se tais 

idéias estão chegando à escola, a ponto de criar mudanças significativas. Segundo 

os relatos, houve certo desinteresse da administração em acompanhar as propostas 

por ela implementada. E o coordenador pedagógico ficou solitário, encaminhando 

formações de maneira voluntária e individualizada, uma vez que não encontrou nas 

formações pistas para sua ação. 
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4.2.4.b - O período de1989 a 1992 

 
 

O período de 1989-1992 -  gestão da prefeita Luiza Erundina apareceu nas 

falas das entrevistadas com predominância de pontos favoráveis. Nesse sentido, 

buscaram-se esclarecimentos mais precisos sobre o período. Dentre as ações no 

contexto da política educacional que norteou a Secretaria Municipal de Educação, 

também estava a formação permanente dos educadores, cujo foco privilegiava o 

trabalho com pequenos grupos que foram chamados de grupos de formação e 

tinham como princípio básico a idéia de que “o sujeito constrói o conhecimento na 

interação com os outros através do estudo da prática de seu trabalho”. Considerava-

se ainda que esse sujeito “cognitivo, afetivo e social é uma totalidade que, imerso 

em seu trabalho, exercita o fazer, o pensar e o teorizar, pois não existe prática sem 

teoria”. (Cadernos de formação: Grupos de formação: uma (Re)visão da Educação 

do Educador,1990.p.9). A concepção norteadora de formação desse período é 

semelhante ao período 2001-2004. No entanto, nota-se uma preocupação de partir 

do trabalho diário e significativo dos educadores, ou seja, o contexto da escola é 

valorizado. As interações entre os participantes dos grupos de formação favoreciam 

momentos de retomada da sua história, bem como a valorização e o 

reconhecimento do social, do afetivo, e do cognitivo, o educador visto em sua 

totalidade. 

O professor Paulo Freire, então secretário da educação (depois substituído 

pelo professor Mário Sérgio Cortella, que continuou fiel às idéias de Freire), 

apresentava aos educadores idéias inspiradoras cujo compromisso apontava para a 

“construção de uma escola pública e democrática”(Saul,1996,p. 303),que possibilitou 

um equilíbrio entre o autoritarismo e a licenciosidade com preocupações em 

“fortalecer as decisões que vêm ao encontro dos desejos e necessidades das 

diferentes comunidades” (p. 239). Significou: 

 

Democratizar os conteúdos a que se estende, necessariamente, o 
debate sobre a maneira mais democrática de tratá-los, de propô-los à 
apreensão dos educandos, em lugar da pura transferência deles do 
educador para os educandos. (Freire 1992, p. 111) 
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Conforme o depoimento da Profª Dra.Zoraide Inês Faustinoni da Silva(Diretora 

da Divisão de Orientação Técnica de Educação Infantil e Alfabetização, no período 

de 1989 a 1992): 

 

Os Grupos de Formação eram compostos de 12 a 15 coordenadores 
pedagógicos por região, e em cada grupo havia uma pessoa da 
equipe de órgão central para coordenar. O grupo se reunia a cada 15 
dias. A assessoria para o trabalho com o s grupos foi dada por 
Madalena Freire, com fundamentos nos grupos operativos de Pichon 
Rivière. 

 
 

As propostas de formação e seus embasamentos teóricos estão de acordo 

com o que Raquel pensa a respeito de grupos de formação, conforme sua fala “não 

está ali nem para ficar lendo texto, e nem para ficar incutindo idéias na cabeça dos 

outros, você tem que estar ali para problematizar”. Outra consideração a ser feita é 

que Raquel conta que sua história de vida esteve atrelada a essas concepções de 

educação e pontua as referências que estiveram presentes nas elaborações das 

formações nessa época: 

 
 

e o jeito que a Madalena Freire traz é que essa rotina de formação 
caracteriza bem o papel do coordenador, é de co-autor também, 
peguei uma referência grande quando fui fazer o mestrado e fiz a 
releitura de Pichon e encontrei muito além do que acreditava com 
uma base bem interessante. (Raquel) 

 
 

 Ainda destaca e enfatiza esse período de maneira significativa, 

demonstrando as diferenças entre as propostas de formação daquele período em 

relação a outras administrações:  

 

A gestão da Erundina foi um divisor de águas....uma das diferenças 
de formação na época, era o atendimento a diferentes setores da 
escola, foi criado também um grupo de formação para diretores de 
escola onde se discutia gestão administrativa pedagógica, grupo de 
formação com pais, grupo de formação com professores.  
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Ainda para Raquel: 

 

O bacana era que a formação chamava atenção para o teu papel 
dentro da escola, então se você era professor era provocado para a 
gestão do conhecimento dentro da sala de aula, se você era 
coordenador provocado para a gestão da formação dos professores. 

 

A fala de Raquel mostra que as condições favoráveis dos grupos de formação 

promovidos nesse período, a partir de uma problematização colocada em função 

das necessidades do grupo, permitiram que se estabelecesse uma relação de 

conhecimentos e relacionais capazes de gerar a construção de sentidos satisfatórios 

que permanecem até os dias de hoje. Isso porque existia a preocupação de 

reconhecer os diferentes segmentos e atendê-los da melhor forma possível. Isso 

significa que se mantinha o eixo comum que norteava as diretrizes educacionais, e 

as diversidades dos contextos regionais e escolares eram preservadas e valorizadas 

como maneira de se conhecer para realizar intervenções adequadas. Havia ainda o 

reconhecimento da importância de não somente pensar e refletir sobre a teoria, mas 

transformar.  

Os coordenadores pedagógicos eram convocados para discutir nesses 

grupos e segundo a professora Zoraide Inês Faustinoni da Silva, “era o lugar onde 

os coordenadores se fortaleciam para fazer o trabalho”, e ainda continua explicando, 

“apesar de ser por convocação, a maioria era favorável, porque era a oportunidade 

de discutir suas necessidades, e os problemas gerados nas escolas”: 

 

Houve também um trabalho de formação dirigida para os professores 
trabalharem a passagem da 4ª série para a 5ª série, porque os 
índices de retenção (o regime era seriado e não por ciclos nessa 
época) eram muitos altos. Este e outros tantos problemas eram 
colocados nos grupos de formação, ou seja, problemas gerados nas 
escolas. Surgiu da necessidade das escolas e foi coordenado pelo 
órgão central. 

 
 

Interessante que tanto no caso de convocação ou inscrição, o 

acompanhamento acontecia, ou seja, a administração não perdia seu eixo norteador 

com as escolas e suas diferenças. Dessa forma, esse era o lugar onde os 

coordenadores pedagógicos se sentiam amparados.  
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Segundo a professora Zoraide esses encontros são diferentes de eventos 

porque em eventos “ninguém sai compromissado, não sai com o compromisso de 

fazer”. No momento dos grupos de formação o coordenador, “saía com uma tarefa e 

na formação seguinte socializava com o grupo o que fizera, sempre tinha troca de 

experiências”. Além desses momentos, existiam outros sem a questão da 

convocação, conforme afirma a professora Zoraide Inês Faustinoni da Silva: 

 

Paulo Freire assessorava mais o “Grupo da Inter” composto por 
grupos de escolas que, em cada região aderiram voluntariamente ao 
Projeto de interdisciplinariedade, sob a coordenação de Ana Maria 
Saul. Cada escola tinha um tema gerador, algumas escolas entravam 
inteiras, outras de 5ª a 8ª séries, outras 1ª a 4ª séries. A adesão era 
voluntária, mas o acompanhamento direto, feito pelas equipes dos 
NAEs (núcleos de ação educativa) com período na DOT. 

 

 

Fica claro, então, que ações orientadas e acompanhadas, questionadas 

muitas vezes, por trazerem a idéia de imposição, podem caracterizar-se como 

eficientes em sua atuação, e dependem da maneira como são apresentadas, ou 

seja, quando promovem relações dialógicas entre o novo conteúdo, o cotidiano e os 

conteúdos anteriores. A partir da história prévia da aquisição dos conhecimentos de 

cada um, podem se constituir sentidos capazes de incentivar ações de mudanças 

significativas na escola. Como exemplo, presentes nas falas dos coordenadores 

pedagógicos, os cursos de formação propunham conhecimentos voltados para o 

cognitivo, ao mesmo tempo em que se observavam e consideravam as dificuldades 

evidenciadas pelos coordenadores pedagógicos, além de possibilitar atendimento 

individual para o coordenador dentro do grupo, ou seja, eram as necessidades 

cognitivas e afetivas. Trabalhava-se o grupo, sem esquecer o indivíduo, o que foi 

fundamental para a construção dos sentidos.  

Essa época é lembrada por Alice: 

 

Quando era professora na minha escola, nunca tivemos discussões 
nos horários coletivos, desde que começou no governo da Erundina, 
começaram com a interdisciplinariedade, então minha escola era 
piloto, e algumas pessoas do NAE vinham para escola, então tinham 
muitas formações dentro da escola, ainda que tivessem distorções, 
existiam preocupações, faziam um bom trabalho conosco... 
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Então, pode-se dizer que houve uma filosofia que norteou as propostas 

educacionais dessa época e uma preocupação com a divulgação das diretrizes 

políticos-educacionais. Conforme Saul (1996, p.303), “apostou-se no diálogo entre 

pares, alunos e pais, como método de trabalho epistemológico, capaz de gerar 

reflexão e ação e uma conseqüentemente decisão criativa sobre o ‘fazer educativo’”. 

Dessa forma, um fazer dentro da lógica da ação reflexão ação e não apenas um 

fazer mecânico e técnico. 

Conforme se encontra nos cadernos da época, o grupo de formação tinha 

uma metodologia composta de instrumentos metodológicos como “Observação, 

registro, reflexão, síntese, avaliação e planejamento” e era através deles que o 

educador aprimorava seus conhecimentos pedagógicos. Isso porque, “um educador 

não ensina necessariamente” e “um professor não educa necessariamente”. 

Então, para a aquisição de uma boa prática  instrumentos são fundamentais  

para construir ações pedagógicas favoráveis para a escola. A teoria walloniana 

também pontua a importância do ato de observar e ainda o registro como 

sistematização dessas observações. 

Dessa forma, boas propostas de formação são aquelas que atendam os 

conteúdos emanados das diretrizes pedagógicas, mas também ensinem os 

coordenadores a ensinar seus professores, ou seja, mostra-lhes qual é o papel que 

cabe ao formador de professores, possibilitando a constituição de uma diálogo 

produtivo entre as dimensões que compõem a sua profissionalidade. Assim 

valorizem os diferentes contextos educacionais no qual esses conteúdos 

aparecerão. Afinal, segundo Lúcia “  

 

Você aprende a ser coordenador fazendo, você é professor num dia 
e de repente passa num concurso vira coordenador, e vai 
aprendendo no seu fazer, quem tem mais sensibilidade de aprender 
com o seu fazer melhor vai aprendendo na vida, assim para ser um 
bom coordenador leva algum tempo, e nem a escola tem esse 
tempo, nem as administrações dispõem desse tempo. 

 

 Acredita-se que o enriquecimento desse fazer pode acontecer mediante a 

disposição de um maior tempo, e, nesse caso, o olhar da administração na forma de 

acompanhamento pode contribuir para isso, não de maneira autoritária e nem 

espontânea, mas numa relação dialógica” que implica um respeito fundamental dos 

sujeitos nele engajados” (Freire, 1992, p. 118). Um olhar sobre as escolas em que 
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as relações afetivas, cognitivas e motoras com seus contextos sociais estejam 

presentes. O olhar da complexidade,  que considera as partes sem perder a noção 

do todo. Nossas entrevistadas oferecem indicativos de bons modelos de formação 

continuada e dão também indicativos de que, não só a concepção e a organização  

dos cursos é que trará a condução de boas intervenções nas escolas. Não basta 

apenas ter diretrizes pedagógicas de concepção democrática, para que estes se 

efetivem; a maneira como os encaminhamentos administração-escola são realizados 

é que pode trazer uma diferença tanto na pessoa participante, como nas atuações 

de bons desempenhos dentro da escola, especificamente nas ações pedagógicas 

  

4.2.5 - Mudanças no exercício da função 
 
 

Levando-se em conta as experiências vividas em cursos de formação 

continuada, buscou-se conhecer e analisar os conhecimentos decorrentes desses 

cursos e quais as mudanças que esses conhecimentos possibilitaram nas ações 

pedagógicas de coordenadores pedagógicos. Os dados revelaram que: 

 

Quadro 12: Mudanças no exercício da função 

 

Raquel 

Formular melhor as perguntas aos professores, oferecer bons modelos de formação sem 
que sejam “modelões” prontos; levar exemplos de projetos para o grupo analisar, atender 
o horário coletivo com maior refinamento; respeitar diferenças de opiniões; problematizar 
os materiais vindo da administração; não cair na armadilha da burocratização, priorizar o 
pedagógico; aprimoramento da perspectiva de formação problematizadora. 

Lúcia Perceber as dificuldades dos professores referente às intervenções com os alunos; 
melhores condições de avaliar desempenho de professores e alunos. 

Marina 

Falar de maneira mais leve com os professores; pensar como o professor vai receber as 
informações que está levando, fazer com que os professores sistematizem seu trabalho 
principalmente alfabetização, levar assunto que perceba ser importante para o grupo, 
fazer registro, separar e observar informações relevantes para o coordenador. 

Alice 
Trabalhar diferente o ensino da matemática, focar o necessário no atendimento das 
dificuldades da escola, acompanhamento mais sistemático com os professores para 
além do horário coletivo, organizar melhor os papéis da escola; registrar. 

 
 

Todas apontaram mudanças pessoais que interferem em suas práticas como 

coordenadora pedagógica. As experiências vividas em cursos de formação, muitas 

vezes foram capazes de promover experiências afetivas e cognitivas positivas, que 
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marcaram, positivamente, o objeto de conhecimento, como exemplificam os 

comentários que seguem:  

Lúcia ressalta algumas delas:  

 

Quando ouço uma reclamação, uma fala de professores com 
referência ao trabalho ou às condições dos alunos, ou o fazer 
docente, fica muito claro quando o problema, ou a dificuldade, está 
na questão metodológica desse professor ou quando está na 
questão de conhecimento de como essa construção acontece na 
criança. 

 

Lúcia também afirma que não sabe dizer se tais aprendizagens são 

decorrentes da sua experiência prática ou se são dos cursos que participou, “sinto 

mudanças não de imediato, talvez fique latente e venha à tona num momento mais 

propício, nem sempre fico atenta nas minhas mudanças”. 

 Marina, que mencionou várias vezes que não acredita nas propostas dos 

cursos de formação continuada porque não vê resultado prático, diz:  

 

Agora começo a pensar melhor como que o professor vai receber 
aquilo que estou levando, penso em levar de forma mais leve para 
ele, rever um pouco, refletir e passar aquilo que é mais importante. 

 

Ainda nas falas de Marina e Lúcia, percebe-se que os cursos propostos 

proporcionaram aprendizagens, que atenderam um conhecimento pessoal que se 

reverte para o grupo de professores, e no caso de Lúcia, possibilidade de melhor 

avaliação dos problemas levantados na escola e com isso melhores intervenções. 

Nota-se que as falas apontaram aprendizagens referentes a valores e atitudes, 

como respeito pelo outro, aceitação de diferenças, autocontrole. 

Claro que tais aprendizagens estão relacionadas com outras experiências de 

suas vidas porque segundo Pardal (2005) não está associada a uma relação de 

causa e efeito. As pessoas aprendem e mudam de maneira diferenciada, conforme a 

sua interação no contexto social, afinal são sujeitos singulares.  

A escola deve acreditar no futuro do seus alunos, além do êxito adquirido 

dentro do seu espaço(Wallon 1975). Essa referência só vem comprovar a 

importância que tem a formação da pessoa em sua totalidade, quando o ponto 

central da aprendizagem não é a quantidade de coisas aprendidas, mas, sim, o 

significado que elas representam para a vida da pessoa. 
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Alice confirma a mudança e sabe que esta não aconteceu de maneira linear e 

também “não foi de hoje para amanhã foi uma construção”. Construção que permitiu 

reflexões da prática a ponto de saber da necessidade de utilizar o registro, assim 

como Marina diz “ainda não faço, mas já sei que deveria fazer, perdemos muito 

quando não registramos”, outro aspecto destacado em sua fala é acompanhamento 

junto com os professores ”é mais sistemático, hoje acompanho em sala de aula, e 

agora começo a ver que a fala era uma e a prática era outra”. 

Pode-se notar os efeitos produzidos pela situação como a condição de 

realizar o registro como possibilidade de aproximação e de compreensão do seu 

próprio fazer como também do professor e de avaliação do trabalho, e, assim, deixa 

de ser uma tarefa instruída e controlada para ganhar sentido. Como escreve 

Vygotsky (1989, p. 65) aspectos tanto da fala externa ou comunicativa como da fala 

egocêntrica “interiorizam-se”, tornando-se a base da fala interior. 

Para Raquel, ”houve mudanças sim, mesmo acreditando nessa formação com 

a perspectiva de problematização, acho que foi se aprimorando”. Então, mesmo 

acreditando nessa concepção de formação, ainda para ela os cursos acrescentaram 

outros conhecimentos, afinal “nunca paramos de aprender“ como a questão da 

pergunta ficou mais qualificada, o atendimento com os grupos coletivos ficou mais 

refinado; discutir bons modelos em cursos deformação continuada como também 

conhecer modelos, afinal “nunca paramos de aprender”. E, ainda Raquel afirma que 

essas aprendizagens decorrentes dos cursos e formação continuada favoreceram a 

não cair na armadilha da burocratização, porque está o tempo todo buscando saber 

e aprendendo. 

Aí eu percebi que fazia, muitas intervenções, só que não adequadas, 
então comecei a trazer para o debate as intervenções que eles 
faziam, e discussão epistemológica mesmo, como o aluno pensa 
nessa fase, essa intervenção que você faz está mexendo com qual 
certeza do aluno, está colocando ele em conflito em quê?(Raquel) 

 

As falas das coordenadoras demonstram o quanto a aprendizagem é 

importante para as mudanças. O conhecimento adquirido possibilita a satisfação de 

expectativas, trazendo benefícios para a vida pessoal e profissional. As 

entrevistadas pontuaram mudanças pessoais e nas suas práticas decorrentes de 

cursos de formação continuada. Tais mudanças não se referem especificamente ao 

período de 2001 a 2004, ou seja, nenhuma delas relacionou as aprendizagens 

diretamente aos cursos desse período. Para algumas delas, as mudanças indicadas 
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podem ser também das suas práticas. Dentre as mudanças mais apontadas estão: 

registro, acompanhamento sistemático com professores, formulação de perguntas, 

foco no que é mais necessário na escola; apresentação de bons modelos para os 

professores para a transposição didática; descoberta das  questões que preocupam 

os professores e propostas de intervenções. 

Ao perguntarmos aos coordenadores sobre quais as mudanças que a 

experiência em participar de cursos de formação continuada vem ocasionando em 

sua prática pedagógica, deparamo-nos com um conjunto de articulações e 

significados, que demonstram que as situações formativas não parecem ser as 

únicas favorecedoras de aprendizagens capazes de provocar mudanças em suas 

práticas com seus professores. Contudo, o espaço formativo parece constituir, em 

contrapartida, uma ocasião que propicia uma interação mais próxima, de natureza 

afetiva, cognitiva e social entre as pessoas. Portanto, possibilitam aprendizagens 

que são construídas ao longo de um processo e que podem culminar na reflexão 

sobre ações de mudança na escola. De fato, todas as funções psíquicas humanas 

estão vinculadas a um intenso e contínuo processo de aprendizagem. É nas 

interações com as pessoas que ocorre a apropriação do legado cultural que envolve 

conhecimentos, valores, sistema simbólicos, forma de agir e pensar e sentir. 

As coordenadoras destacam as relações interpessoais desenvolvidas nos 

grupos de formação como pontos relevantes para a sua participação nos cursos de 

formação. E ainda se percebem atuando no interior dos grupos coletivos na escola. 

Pode-se notar que, ao falarem sobre si mesmas estão fortemente tocadas pela 

imagem que o “outro” assume em suas representações.  
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4.3-Formas diferentes de compartilhar com os Professores 
 

 
Para analisar e interpretar as informações sobre como coordenadores 

pedagógicos compartilham os conhecimentos adquiridos em cursos de formação 

continuada com seus professores, interesse deste estudo, foi importante o 

agrupamento dos dados nas seguintes subcategorias: 

 

 

 

� Prática com os professores; 

 

 

� O que facilita a prática; 

 

 

� O que dificulta a prática; 

 

 

� Recursos da escola para o coordenador pedagógico; 
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4.3.1- Prática com os professores 
 

 
Uma das questões principais deste estudo se refere à prática dos 

coordenadores pedagógicos no período de 2001 a 2004 para compartilhar com os 

professores os conhecimentos adquiridos após participarem de cursos de formação 

continuada. As falas dão indícios do período mencionado, mas não são específicas, 

ou seja, as coordenadoras se estenderam de uma maneira geral, dando informações 

fundamentais a respeito de outras administrações municipais que contribuíram para  

enriquecer e ampliar a discussão sobre práticas de coordenadores pedagógicos 

Quando perguntamos se compartilharam os conhecimentos adquiridos nos 

cursos de formação continuada com seus professores, Raquel e Marina disseram 

que sim, e Lúcia disse que sempre que possível:  

 
 

Sim, procurei fazer a problematização com os professores, sempre 
busco trabalhar dessa forma. (Raquel) 
 
Sempre que possível, não de forma de ouvir e trazer, passa por um 
filtro, pelo processo que a escola está vivendo no momento, passa 
pela minha avaliação e pela minha parceira também, se aquela 
discussão é viável naquele momento... (Lúcia) 
 
Sim, compartilhei buscando sempre levar os materiais das 
formações, nessa época tinha menos cobrança, ficávamos mais à 
vontade... (Marina) 

 
 

Nota-se nas falas que apenas Marina refere-se ao período mencionado de 

forma mais específica, inclusive mencionando que naquela época existiam menos 

cobranças; porém, não relaciona sua prática com aprendizagens decorrentes desses 

cursos, ou seja, sua prática pedagógica de formação não está relacionada aos 

conhecimentos adquiridos nos cursos de formação continuada, além do que sua 

atuação refere-se a levar os materiais didáticos da administração, ação que mantém 

ainda nessa administração. 
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Raquel e Lúcia confirmam que compartilharam conhecimentos, mas 

demonstram que suas práticas são comuns em todas as propostas de formação 

continuada e não necessariamente no período de 2001 a 2004. 

Nos relatos, ainda foram identificadas diferentes práticas sobre compartilhar 

conhecimentos das entrevistadas com seus grupos de professores. Diante de 

narrativas do cotidiano atual, foi possível perceber que a descrição das práticas 

estiveram associadas sobretudo à atual administração, conforme descrição abaixo: 

 

Quadro 13: Tipos de práticas adotadas pelas coordenadoras 

 

Raquel Levar o material de formação para debate e com o grupo de professores, problematizando 
e relacionando com a realidade da escola, quase não utiliza os material da administração. 

Lúcia Mostrar para os professores a proposta de formação da administração na íntegra, mas 
perceber as necessidades específicas da escola e professores no momento. 

Marina Levar lição da administração para os professores fazerem. 

Alice Seguir a mesma seqüência que a formadora faz em um dos cursos que participa 
atualmente (Ler e Escrever).  

 

As informações demonstram que todos compartilham com seus professores 

conhecimentos adquiridos em cursos de formação continuada, e foram fundamentais 

para analisar as diferentes práticas pedagógica referidas. 

Raquel diz que, “independente de estar vindo de encontro de formação 

continuada”, seus encontros de formação nos horários coletivos da escola têm pauta 

própria, uma rotina em que raramente utiliza os textos das administrações públicas, 

sobretudo a atual. Quando os usa, procura sempre problematizá-los e diz que “toda 

essa prática é um pouco decorrente das formações continuadas, o que acontece é 

que não trago na íntegra tudo que vejo lá, eu redimensiono, se trouxesse igual o que 

vem da coordenadoria ficaria muito mecânico”. Descreve ainda sua prática da 

seguinte forma 

 

Leitura da síntese do encontro anterior; apresentação da pauta com 
um problema para discutir retirado das discussões das formações na 
coordenadoria ou de uma situação de sala de aula; discussão sobre 
esse tema em grupos ou sub-grupos com interferências da 
coordenação para que não fiquem só na fala mas façam 
proposições, com reflexão mais apurada; no final contato com um 
respaldo teórico, que nasce dessa rotina de discussão. (Raquel) 
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Quando fala sobre sua prática com professores, Lúcia deixa claro quase 

sempre “nas formações continuada que participei e participo, num primeiro momento 

com os professores é localizá-los de onde vem esta formação”. Informa que utiliza 

falas de secretários da educação, prefeitos, coordenadores de educação; para 

demonstrar a concepção de formação, sobretudo na atual administração, revela que 

usa os cadernos de formação, e enfatiza que filtra o que é importante para a escola 

segundo o seu olhar e o de sua colega, e o grupo aceita sem discordar. Feitos esses 

encaminhamentos a respeito de situar o grupo sobre as propostas de formação que 

norteiam a administração, segue os caminhos abaixo:  

 

Recortar situações referentes ao nosso dia-a-dia, deficiências e 
problemas de aprendizagem dos alunos; situar o ponto de vista da 
coordenação da escola sobre o que importa para a escola e trazer a 
prática dos professores para a discussão a respeito do que fazem em 
sala de aula, contato com texto teórico e discutimos sobre o autor, e 
o que a teoria diz; debates sobre as práticas/atividades como: que 
atividades o professor está fazendo para desenvolver tais coisas nos 
alunos, textos, metodologia. No final, inserir questões mais 
problematizadoras ou teóricas.  

 

E, acrescenta com relatos sobre mudanças realizadas no espaço físico da 

sala de aula, como proposta de contribuição na aprendizagem dos alunos: 

 

Aqui nesta escola, as carteiras estão organizadas na sala de aula no 
formato de “U”. No início, isso provocou uma balbúrdia para poder 
implantar o projeto das carteiras e com muito trabalho, muita 
discussão e muitas reflexões com idas e vindas, sempre com a 
noção que este processo não era linear.(Lúcia) 

 

Assim como Raquel, Lúcia demonstra reconhecer e valorizar a realidade de 

suas escolas e, dessa forma, busca articular as discussões de formação com as 

necessidades do cotidiano. Ou seja, com seus professores, e em alguns momentos, 

demonstra preocupação com os alunos e seu processo de aprendizagem: 

“atualmente as discussões sobre os cadernos de área não estão sendo feitas nos 

três grupos de coletivo, às vezes você filtra e acha que é a melhor opção e de 

repente não é, mas não trago tudo o que vejo nas formações de forma imediata, 

para todos”. Vale dizer que as escolas onde ambas trabalham têm poucas classes 

por período, estão localizadas numa região de classe média, além de serem 

consideradas como boas instituições de ensino nos respectivos bairros. 
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No caso de Marina, parece ser diferente. Nota-se uma preocupação sobre as 

cobranças requisitadas por parte da coordenadoria de educação vigente: “chego lá 

no coletivo passando lição para os professores fazerem. Nessa administração atual 

tem um livrinho, conversamos com os professores e passamos lição, a atividade que 

tem sempre no final, mandamos fazer as lições porque temos prazos para entregar”. 

As informações indicam que a prática de Marina encontra-se relacionada com sua 

concepção de mundo, parece não apresentar uma preocupação em atender as 

necessidades específicas da sua escola, que apresentou um índice baixo numa 

determinada prova nacional, além de possuir uma quantidade razoável de salas de 

aula, com um contexto difícil. 

As ações estão voltadas ao atendimento do cumprimento das tarefas que a 

coordenadoria de educação exige, e nesse sentido ela utiliza do horário coletivo 

para também exigir o cumprimento de “lições” que podem não ser interessantes para 

o contexto daquele grupo. Continua seu depoimento dizendo que: 

 

Depois que passo a “liçãozinha” corro para a minha sala para fazer 
outras tarefas. Assim deixo mais ou menos livre para eles trabalhar 
aquilo que têm segurança. Exigir que os professores corrijam as 
avaliações diagnósticas, sobretudo de leitura para coletar os dados 
exigidos pela coordenadoria, é um problema porque os professores 
não querem corrigir ou corrigem equivocadamente, então às vezes 
tenho que corrigir novamente.  

  

No esforço de dar conta das “tarefas de formações” instituídas pela 

administração pública, Marina parece não perceber a monopolização do espaço e a 

perda de vista de elementos fundamentais no processo de formação na escola, 

constitutivos da relação com o ensinar.  

 

Quando temos tempo, procuramos nas formações dentro da escola 
discutir a importância de ensinar todos os tipos de letras para os 
alunos, não só a letra bastão, porque ele vai pegar um livro e vai ver 
letra de imprensa desde o 1° ano, assim como também o caderno de 
caligrafia é bom, pegar na mão do aluno é bom o traçado de letra é 
importante. Quando se tem esses problemas é porque o professor 
nunca olhou, e nem se preocupou em dar caligrafia para o aluno ir 
melhorando, ele tem que melhorar.(Marina) 

 

Segundo os relatos de Marina,  os alunos da prefeitura têm uma bagagem 

muito limitada, “lógico que eles têm a leitura de mundo deles, mas é muito pobre, o 

que eles têm é muita bagagem de vida, sofrida, agora intelectual não têm nenhuma”. 
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E diz, ainda “a grande maioria não têm ajuda em casa, eles não dependem única e 

exclusivamente do professor”. 

 
O construtivismo veio para dar liberdade, facilitar para o trabalho, 
mas não podemos jogar fora o tradicional, todos que foram 
alfabetizados tradicionalmente e nossos alunos chegam no 8° ano 
analfabeto e daí o que fazemos? Existem muitos que não sabem ler 
nem escrever, e muitos não é nem que não sabem, se você 
apresentar aquela bendita letra bastão ele sabe, mas não é o que ele 
vê nos livros, então ele não sabe. Isso é falta de trabalhar o aluno, 
isso é um problema advindo do construtivismo. O sistema não ajuda 
e as classes são lotadas. 

 
 

Percebe-se que Marina insiste com freqüência em falar de preocupações 

relativas às condições da escola, como por exemplo, quantidade de alunos, falta de 

preocupação dos professores e a proposta construtivista como alguns dos 

problemas responsáveis pelo atendimento do processo ensino e aprendizagem; e 

em nenhum momento menciona  a sua função como integrante desse processo, 

aliás parece descolada dessa situação, atribuindo a fatores que são influenciam o 

contexto escolar, porém quase não aparece em sua fala, idéias e ações realizadas 

por ela que estejam melhorando ou pelo menos tentando contribuir na resolução 

desses entreves. 

Ocorre que as coordenadorias de educação poderiam auxiliar ações como as 

de Marina, com acompanhamentos que contribuíssem para que as demandas 

burocráticas não estivessem acima das pedagógicas. Isso poderia ser realizado por 

intermédio do supervisor escolar que, ao perceber a ansiedade, trataria de acalmá-

los e indicar outras intervenções. 

 

Uns entendem acompanhar como fazer um trabalho de co-gestão, e 
isso saiu no diário oficial dessa administração atual, e da forma que 
saiu era para o supervisor estar junto com o coordenador e com os 
setor pedagógico dentro da escola, gestando as questões da escola 
e o que acontece hoje nessa coordenadoria é um acompanhamento 
numérico, quantitativo e não quantiqualitativo.(Raquel) 
 
A parceria com os supervisores escolares também é um meio 
interessante de conhecer cada escola, é claro que com os 
supervisores atuantes que não são todos, aliás, bem poucos, o 
atuante sabe dos mecanismos, como a escola conduz o trabalho ou 
não, sabe se os dados são reais ou são fantasiosos, mentirosos, 
porque pode acontecer.(Lúcia) 
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Ou seja, o que Marina gostaria é de ter um interlocutor mais experiente para 

discutir com ela as questões que a preocupam. Conforme diz Tassoni(2008,p.192), 

apoiada nos estudos de Vygotsky “as formas mais refinadas, elevadas e complexas 

de ação só serão apropriadas pelo sujeito se estiver em relação com outras pessoas 

mais experientes que possibilitem essa vivência”. O supervisor escolar poderia se 

esse outro mais experiente, que contribuiria para melhores encaminhamentos na 

escola, porém, Raquel e Lúcia lembram que nem todos, aliás poucos desses 

profissionais exercem uma supervisão pedagógica.  

Compartilhar conhecimentos com os professores, nas discussões coletivas, é 

o que Alice mais faz, conforme suas falas: dizendo “uma parceira” principalmente na 

questão da matemática, que segundo ela está aprendendo muitas coisas novas 

referentes a essa área do conhecimento. Em sua rotina, diferente de Raquel e Lúcia, 

busca “fazer igual à seqüência que a formadora faz em um dos cursos de que 

participa”. Dessa forma, Alice segue uma rotina com seus professores da seguinte 

forma: 

Discutir o assunto escolhido com os professores, utilizar textos 
sugeridos pela coordenadoria; discutir o que mais gostaram dos 
textos; no final, as atividades práticas que realizam, discutir e 
analisar tendo como base a referência de discussão das formadoras 
dos cursos. (Alice) 

 

Esse modelo de formação que Alice tem como referência em sua prática foi 

indicado em outro momento por ela como um modelo adequado de cursos de 

formação continuada. Afirma inclusive que mesmo convocada, gosta de ir e ainda 

“tudo o que apresentam lá eu já sei”. Marina segue esse modelo de formação em 

sua escola, não com a presença e os objetivos semelhantes aos de Alice, mas deixa 

também as atividades para o final, conforme a seqüência das formadoras no curso. 

Dessa forma, a convivência estabelecida no grupo foi relevante. Para Wallon 

(1975), o grupo é reconhecido como indispensável para aquisições de 

aprendizagens sociais e também para o desenvolvimento da inteligência ligada ao 

desenvolvimento da personalidade. Nesse caso, para Alice, a convivência com o 

grupo foi relevante, uma vez que a existência de um ambiente acolhedor foi propícia 

para exposição de situações verdadeiras do cotidiano, favorecendo condições para 

não superficialidades. 

 Pode-se dizer que, o contexto formativo dos cursos de formação continuada 

produziu significados e sentidos nessas pessoas, registrando diferentes formas de 
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sentir, pensar e agir em suas práticas. Nota-se que todas têm em comum a ação do 

compartilhar, porém tais práticas demonstram diferenças que podem estar 

associadas aos sentidos e significados construídos pelas coordenadoras. Nesse 

sentido, a maneira como o coordenador pedagógico faz seus encaminhamentos são 

fundamentais na escola, podendo estimular ou não seus professores e alunos, afinal 

“as pessoas são, no interior da organização os principais recursos formativo” 

Canário (2000). As diferentes maneiras de ações compartilhadas podem despertar 

emoções e sentimentos diferentes, nos professores, nos alunos e nos próprios 

coordenadores pedagógicos, pois levam à produção de sentidos, por parte de todos 

os envolvidos no contexto em questão. 

Assim, segundo as informações obtidas, a maioria das falas demonstra que as 

coordenadoras pedagógicas buscam compartilhar práticas pedagógicas integradas 

com o ambiente escolar onde atuam, percebendo o professor como pessoa. 

Todas as entrevistadas compartilharam conhecimentos dos cursos de 

formação continuada que participaram no período de 2001 a 2004. Ocorre que essa 

prática não está restrita a aprendizagens adquiridas nesse período. Existe uma 

prática de compartilhar independente das propostas de formação daquele período e 

que se mantém ainda nessa atual administração iniciada em 2005. O que podemos 

dizer que as propostas de formação da gestão 2001-2004, apesar de todas as 

iniciativas não possibilitou ações efetivas capazes de gerar mudanças nas práticas 

desses coordenadores pedagógicos.  

Nota-se em alguns momentos que o coordenador pedagógico apresenta seu 

processo formativo de acordo com uma lógica instrumental, numa relação 

verticalista, deliberando quanto ao que ensinar, ao como ensinar e ao como avaliar, 

trazendo muitas vezes prontos os materiais a serem utilizados com os professores, o 

controle do tempo do ritmo e da seqüência do trabalho. As ações pedagógicas são 

restringidas em demasia aos valores burocráticos de tarefas, obscurecendo outros 

componentes que constituem e atuam no contexto da escola Esse tipo de 

representação parece incapacitar os coordenadores pedagógicos a reconhecer 

outros canais de interlocução, de intermediação, que, certamente, perpassam e 

intervêm em sua ação didática.  

Nesse sentido, apesar de compartilharem os conhecimentos adquiridos nos 

cursos de formação continuada, essa ação está sendo compartilhada de maneira 

individual, ou seja, ficando apenas na dependência de como cada pessoa entende 
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as propostas de formação. É esperado que seja assim, porém é importante que 

esses entendimentos sejam considerados, e socializados para o melhor 

aproveitamento do conjunto da escola. No entanto, parece que as diferentes 

realidades presentes nas escolas, não estão sendo reconhecidas pelos órgãos 

centrais.  

Concluindo: Todas as entrevistadas compartilham conhecimentos adquiridos 

em cursos de formação continuada, não só no período de 2001 a 2004 como em 

todas as administrações. Apesar de todas utilizarem os materiais, as propostas 

sugeridas pelas administrações e seus materiais, esse compartilhar apresenta 

diferenças nas formas práticas, isto é nos encaminhamentos realizados na escola. 

As propostas de formação das administrações algumas vezes funcionam como 

referências de discussões, em outras como tarefas a serem cumpridas. Dessa 

forma, tanto a forma de uso dos materiais das administrações como as práticas 

exercidas apresentam diferenças. Duas pessoas realizam prática com um olhar 

crítico, respeitando a realidade da escola e dos professores. Outra executa fielmente 

as propostas de formação, mas busca adaptar à realidade da escola. E outra ainda 

tem como preocupação principal a entrega de tarefas para a administração. Dessa 

forma, os sentidos atribuídos às propostas da administração variam para cada 

pessoa. 

Observa-se que as experiências cotidianas são ações propícias para que 

informações propriamente teóricas se articulem com práticas pedagógicas, fazendo 

emergir da pessoa uma gama de situações indutoras de experiências que se 

transformam a todo o momento em conhecimentos profissionais e pessoais, numa 

profunda situação de sintonia entre as aprendizagens cognitivas e afetivas. Assim, 

das mudanças, de como se movimentam no cotidiano das suas ações, dizem sobre 

as aprendizagens decorrentes de cursos de formação, ou seja, uma multiplicidade 

de sentidos deflagrados nas diversas relações pessoais estabelecidas nos cursos e 

na escola. Os coordenadores estão realizando outro processo reflexivo no lugar 

onde acontecem, de fato, as mudanças propostas pela administração, ou seja, o 

chão da escola.  
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4.3.2 - O que facilita a prática 
 

 

Todas as entrevistadas falaram que, em suas práticas pedagógicas, 

compartilham conhecimentos adquiridos em cursos de formação continuada, e 

descreveram suas rotinas. Com base nessas colocações, perguntou-se às 

coordenadoras pedagógicas quais os fatores que facilitam os encaminhamentos 

dessas práticas. Os dados são apresentados a seguir. 

 

Quadro 14: fatores facilitadores das práticas das coordenadoras 

 

Raquel 
Autonomia do coordenador e do professor; projeto da escola; professores 
interessados e parceiros, dados quantitativos e justificativas para eles; melhora 
da alfabetização dos alunos, recuperação paralela. 

Lúcia 
Receptividade dos professores para ouvir, interagir e participar; não ter 
necessidade de ficar em constante convencimento do grupo, espaço de 
confiança conquistado; formação sólida de alguns professores. 

Marina Alguns professores e grupos que recebem bem a proposta; professores que 
acabam ficando com seus alunos em horários individuais para dar reforço. 

Alice 
Vínculo com os professores; integração de amizade e cobrança; parceria de 
conhecimento; estudar as propostas de formação para aprofundar a discussão 
na escola. 

 

 
Observou-se, nas falas, que em relação aos fatores que facilitam a prática, a 

boa relação com os professores aparece com predominância; a autonomia surge 

também como destaque, assim como a importância do papel do diálogo nas 

relações pessoais. Então, o relacionamento pessoal e a vontade de construção de 

diálogos são fundamentais para a compreensão de teorias e práticas educacionais.  

 
O vínculo é fundamental no seu grupo de trabalho... (Alice) 

 
O facilitador é o próprio projeto, e a melhora da alfabetização dos 
alunos(Raquel) 

 
O que facilita é  a receptividade dos professores(Lúcia) 
 
Temos um professor que está ficando com alunos no seu horário 
individual para dar reforço aos alunos que necessitam, pegam os 
mais fraquinhos e mandam lição para trabalhar mais individualmente 
porque na classe eles não conseguem. Isso é dedicação.(Marina) 
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Os dados também revelaram um predomínio de falas relacionadas às 

aprendizagens afetivas, às questões de relacionamento e ao papel do coordenador. 

É preciso lembrar: a teoria walloniana também pontua que uma das condições 

para se estabelecer bons relacionamentos é a pessoa conhecer seus próprios 

sentimentos e os dos outros. Verifica-se, então, que para alcançar boas práticas 

pedagógicas é necessário que o coordenador pedagógico tenha uma concepção de 

formação baseada em princípios que privilegiam a pessoa em sua totalidade. ”Ao 

aceitar que a escola é o espaço para trabalhar o conhecimento, assumimos que as 

relações interpessoais, as relações eu-outro, podem e devem estar comprometidas 

com o conhecimento e que, portanto, a escola deve ter um olhar especial para o 

fortalecimento dessas relações”. (Almeida, 2006, p. 43). 

 

4.3.3-  O que dificulta a prática 
 

Os relatos permitiram conhecer fatores que dificultam os encaminhamentos 

das ações com os professores. 

 

Quadro 15: Fatores que dificultam as práticas das coordenadoras 
 

Raquel Resistência de alguns professores, certezas arraigadas; medo dos professores 
de: mudar, novos projetos, de estarem sozinhos. 

Lúcia  Grupos de professores muito antigos; todo mundo já saber o que todo mundo 
pensa; não ter nada de inédito, e os novatos tem que se adaptar com os antigos. 

Marina 

Cobranças da administração; pouco tempo para elaborar melhores intervenções 
pedagógicas; preocupação constante com o tempo de entrega das tarefas; 
professores que não gostam dessa cobrança; grupos difíceis de professores que 
questionam tudo e não querem fazer nada; líder de professores que atrapalham 
e manipulam os outros; horário coletivo e professores dependentes do 
coordenador pedagógico; falta de recursos financeiros para comprar materiais; 
famílias que não acompanham seus filhos; ter que ser pai, mãe e dar noções de 
higiene; atividades assistencialistas como: entregar o leite, materiais escolares, 
uniformes; sentimento de frustração; salas numerosas. 

Alice 
Intervenções que atrapalham o combinado das formações como: atendimento 
imprevisto aos pais, reuniões diversas; movimento de moradores, chegada de 
policiamento; tempo curto para as discussões de formação; ansiedade. 
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Em relação aos fatores que dificultam, novamente o contato com os 

professores aparecem em três das falas, e as relações negativas surgem como um 

empecilho para o bom andamento das práticas como professores que apresentam 

diferentes posturas: resistência, medos, dependências, adaptação dos novatos aos 

antigos. Alice não menciona a relação com professor, sua fala se refere mais ao 

sentido da escola como um todo, contexto e calendário escolar. 

As falas relativas às dificuldades estiveram, todo o tempo, voltadas para um 

conjunto de pontos que apresentam problemas na prática pedagógica dos 

coordenadores: ausência do diálogo entre coordenador pedagógico e professor; 

cobrança da administração; tempo curto para realização das formações dentro da 

escola. Imprevistos e intervenções do calendário escolar aparecem como alguns 

impedimentos para a realização de um bom trabalho de formação continuada do 

coordenador pedagógico na escola, conforme destaca Alice: 

 

Ás vezes você está com tudo organizado para fazer um encontro de 
formação coletiva, grupo de JEI, e tem assunto que ás vezes demora 
duas semanas para se discutir por conta de intervenções no 
calendário como : reuniões, aqui nós temos ás vezes movimento de 
moradores, vem polícia, helicóptero, e as mães  vêm apavoradas 
buscar os filhos, falta professores, tudo isso atrapalha. 

 
A família não acompanha e nem se interessa por eles. Outro 
complicador de nossa realidade é que, além de sermos formadores, 
temos que ser educadores pai, mãe, dar noções de higiene, que na 
verdade eles deviam trazer de casa, a escola apenas aperfeiçoa, dá 
formação acadêmica, somos educadores, mas não temos obrigação 
de mandar um aluno ao banheiro e ter que dizer para lavar a mão, 
nem mandando são capazes de fazer. O aluno vem na escola e não 
quer saber de nada porque sabe que não vai acontecer nada(Marina) 
 
As resistências de alguns que fizeram alguns cursos, como PROFA, 
por exemplo, e acham que sabem tudo e não precisam aprender 
mais nada. O medo de mudar, e acho que algumas resistências são 
por conta do medo...quando se fala de projeto ficam assustados. 
(Raquel) 
 
O que dificulta, às vezes, é que por ser um grupo de professores 
mais antigos, estão aqui muito tempo, às vezes é vantagem outras 
desvantagens, as mudanças de prática, os discursos ficam muito 
parecidos entre eles, então todo mundo já sabe o que todo mundo 
pensa, não tem nada inédito na história, e os professores novatos 
têm que se adaptar com os grupos já colocado. Por outro lado, os 
antigos têm uma formação sólida, formação acadêmica com boas 
trajetórias dentro do magistério, e isso ajuda.(Lúcia) 
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Pelas informações adquiridas, nota-se que os indicativos relativos às 

situações que facilitam a prática desses coordenadores aparecem relacionados com 

as questões pessoais como bons relacionamentos, autonomia, vínculos, amizades; 

por outro lado, as situações que dificultam surgem com um predomínio das 

condições de trabalho como burocracia, intervenções estruturais, contexto da 

escola.  

Nesse sentido, percebe-se que as relações pessoais são pontos fundamentais 

no encaminhamento das práticas pedagógicas, tornando-se evidente a importância 

de um trabalho integrado dos aspectos cognitivos e afetivos do grupo. Bons 

profissionais são aqueles que conseguem integrar essas condições para o 

encaminhamento de propostas. 

 

4.3.4- Recursos da escola para o Coordenador Pedagógico 
 

Ainda perguntamos sobre os recursos de equipamentos que estão à 

disposição dessas coordenadoras pedagógicas na escola em que trabalham e que 

podem ser utilizados nas ações de formação, nos horários coletivos. 

 

 

Quadro 16: Recursos à disposição das coordenadoras 
 

Raquel Computador; impressora; tempo próprio; dados quantitativos de retorno para 
acompanhamento (feedback).  

Lúcia Espaço físico organizado; boas condições materiais e organizacionais; 
equipamentos; biblioteca. 

Marina Maquina de xerox (quando possui dinheiro). 

Alice Máquina de xerox, TV; vídeo; espaço físico (sala de JEI); filmadora; sala de 
informática. 

 

 

As escolas de Raquel e Lúcia possuem bons recursos e boas condições de 

atendimento em relação aos equipamentos disponíveis para utilização nas 

formações pedagógicas. Assim como descritas pelas entrevistadas, são escolas 

com situações de estabilidade, capazes de fornecer boas condições de trabalho 

físico.  
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A escola de Marina, descrita como difícil, não tem tantos recursos e, conforme 

a sua fala, ainda depende do momento econômico vivido no seu contexto. Para 

Alice, sua escola dispõe de vários equipamentos e, segundo ela, são aproveitados 

nas formações que realiza. 

Ao apontarem os recursos disponíveis em suas escolas, as entrevistadas 

também disseram quais desses recursos utilizam nas ações de formação para 

compartilhar conhecimentos com seus professores. 

 

Cursos; leituras; sintonização com temas e informações novas; 
índices nacionais, site do MEC. (Raquel) 
 
Todos os recursos materiais; dados coletados sobre os alunos. 
(Lúcia) 
 
Textos; resumos dos materiais e atividades recebidas nos cursos de 
formação. (Marina) 

 
 TV, vídeo; reprodução de textos; retroprojetor. (Alice) 

 

 

Os dados demonstram que os recursos físicos estão presentes nas escolas 

das coordenadoras entrevistadas. Há condições físicas para ajudar no trabalho 

dessas coordenadoras. Em todas as falas, a reprodução de textos surge  como 

recurso utilizado. Com isso as entrevistadas destacam a máquina de xerox como um 

dos recursos utilizados. Reforça-se o que já foi percebido nas falas sobre a 

manutenção da forma como as formações são realizadas, sobretudo na atual 

administração.  
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Uma síntese provisória 

 
 

Primeiro, uma observação: queremos registrar que os depoimentos foram tão 

ricos, que muitas outras questões poderiam ser tematizadas, além das que o foram. 

Ficamos, porém, com aquelas informações que estavam relacionadas com nosso 

problema de pesquisa. Entendemos que outros estudos podem ser feitos a partir dos 

depoimentos de nossas coordenadoras. 

Feita a apresentação da análise dos dados, buscou-se seguir a lógica das 

necessidades indicadas pelas entrevistadas para fazer a síntese. 

 

 

Necessidade de buscar outras formas de trabalho 

 

A primeira necessidade demonstrada refere-se à busca de outras formas de 

mobilização para atuação profissional. As entrevistadas indicam que escolheram a 

função de coordenador pedagógico porque a sala de aula não estimulava mais. 

Ainda, conviveram com modelos negativos de coordenação pedagógica que não 

atenderam suas necessidades cognitivas e afetivas. Assim, na busca de preencher o 

espaço vazio propiciado por seus coordenadores, foram levadas a procurar uma 

nova função.  

Ao fazerem a leitura do cotidiano, agora como coordenadoras pedagógicas, 

registram o que entendem por prioridade na função do coordenador pedagógico e 

destacam: formação de professores e melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. Percebem também os impeditivos para exercerem o trabalho 

concebido como função prioritária do coordenador. As condições para que tais 

prioridades aconteçam é barrada pela burocracia do cotidiano e apontada como um 

dos entraves para que se realizem. Por conseguinte, demonstram aspectos 

contraditórios entre as intenções e as ações realizadas no cotidiano.  
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Necessidade de melhorar a atuação profissional 

 
 
A segunda necessidade refere-se à melhoria da sua atuação na escola. Para 

tanto, buscam os cursos de formação continuada propostos pelas administrações 

públicas e os consideram importantes e necessários uma vez que: possibilitam 

atualizações, mudanças e ampliação da visão a respeito da situação educacional, e 

são desencadeadores de aprendizagens pessoais e profissionais. 

Em relação aos cursos de formação continuada, as falas indicam 

características de modelos que satisfazem suas necessidades: os que trabalham 

com a problematização; que apresentam propostas de formação e de 

acompanhamento; que levem  a parcerias de coordenador e professor; que promova 

ligação entre os encontros; que apresentem conteúdos interessantes para a escola; 

que permitam a colocação em prática da proposta teórica. Por outro lado, as 

características de modelos que não atendem às necessidades são aqueles; que 

chegam prontos e definidos; que ficaram na superficialidade; que reforçam as 

responsabilidades individuais; que não fazem acompanhamento; que esquecem o 

histórico de vida do coordenador pedagógico; que dependem apenas da política de 

governo do momento; que não consideram diferentes concepções pedagógicas dos 

participantes; que são mecânicas, ficando apenas na leitura de textos; que não 

respeitam horários.  

As falas demonstram que as diretrizes pedagógicas para os cursos de 

formação continuada, propostas em outros períodos das administrações públicas, 

estiveram presentes nas falas das entrevistadas. Os pontos desfavoráveis 

predominaram sobre os pontos favoráveis, exceto na gestão 1989 a 1992 que 

aparece com maiores indicativos de pontos favoráveis porque, segundo os relatos, 

existiram formações com: perspectivas libertadoras e permanentes; foco em 

diversos pontos: leitura, cobrança do registro, oportunidades de trocas de idéias e 

experiências sobre aplicações pedagógicas; formadores da administração presentes 

nas escolas; coerência nas propostas pedagógicas; formações para todos os 

segmentos da escola. Eram propostas que tinham uma filosofia por trás, garantindo 

a coerência das ações. Ao mesmo tempo em que havia aquisição de conhecimentos 

de teorias e práticas, portanto aprendizagem cognitiva, também ocorria o diálogo 

com a realidade da escola, respeito, espírito de grupo, responsabilidade e 
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valorização do outro,  englobados na dimensão afetiva. Com isso as necessidades 

foram satisfeitas.  

A administração atual, iniciada em 2005, aparece nas falas com maiores 

indicativos de pontos desfavoráveis pelas seguintes razões: falta de novidades nas 

formações; grande volume de cadernos; falta de acompanhamento para o uso deles; 

olhar o coordenador como depositário; congelamento de algumas disciplinas e 

professores; foco em demasia no 1º e 2º anos; acompanhamento entendido como 

coleta de dados constante sem checagem; infinitas solicitações burocráticas; diretor 

de escola e assistente de direção pouco lembrados, favorecendo a fragmentação do 

trabalho pedagógico; formação com muita lição e imposição da proposta 

construtivista; quantidade de planilhas e tarefas; interesse exagerado em números; 

falta de cobrança de registros; início de  trabalho com o trio gestor que não foi 

levado para frente; diferentes modelos de formação na mesma administração; 

poucas coisas interessantes no ciclo II. Notam-se coincidências entre os pontos 

favoráveis e desfavoráveis com as características referentes a modelos adequados 

e não adequados de formação continuada apontados.  

As entrevistadas indicaram que participaram de cursos de formação 

continuada no período de 2001 a 2004, ponto de interesse neste estudo. No entanto, 

também apontam que os conhecimentos adquiridos chegaram parcialmente às 

escolas e, com eles, outros conhecimentos respeitando as histórias de vida dos 

profissionais. Portanto, não houve um impacto específico das propostas de formação 

continuada na prática dessas pessoas.  

Em suas falas, as coordenadoras pedagógicas indicam que os cursos de 

formação continuada desse período não atenderam suas expectativas e suas 

necessidades. Por exemplo, a proposta dos GAAEs, apontada como uma boa 

iniciativa, não foi concretizada na prática; formações diferenciadas entre as 

coordenadorias de educação não tiveram eixos definidos; temas requisitados não 

foram discutidos (ciclo, avaliação, ação supervisora); faltou acompanhamento da 

administração; houve mudanças constantes de secretários da educação; faltaram 

sistematizações; houve muitas ações ao mesmo tempo; faltaram dados quantitativos 

e mapeamento das escolas sobre o índice de desempenho dos alunos; houve 

cursos que não foram estendidos para os coordenadores pedagógicos como o 

PROFA; formações foram voltadas para o individual e não chegaram de forma a 

atender à escola. Tudo isso ocorreu por meio de ações espontâneas, prevalecendo 
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as ações individuais, sem encaminhamentos diretivos; por conseguinte, não 

revelaram a importância do outro mais experiente para o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

Necessidade de atender às diretrizes pedagógicas sem conflitos com as 

próprias idéias 

 

A terceira necessidade é a de atender às  próprias idéias com seus pares na 

escola e, ao mesmo tempo, às demandas das diretrizes pedagógicas propostas pela 

secretária municipal de educação. Essa necessidade gerou muitas vezes 

sentimentos de mal-estar, porque gerou um conflito entre o sentimento de pertença 

à escola e o sentimento de lealdade á Administração pública.  Dessa forma, no 

momento dos cursos de formação continuada predominam sentimentos agradáveis. 

No entanto, nas escolas predominam os sentimentos desagradáveis. Isso porque a 

expectativa institucional dos responsáveis pelos cursos de formação continuada da 

administração pública é a de que as coordenadoras pedagógicas cheguem à escola 

prontas para o cumprimento da tarefa de implementar adequadamente as diretrizes 

pedagógicas que aprenderam como participantes nos cursos de formação. E assim, 

ao coordenador pedagógico solicita-se muito mais garantir a repetição das ações de 

formação do que ressignificá-las em atendimento ao ambiente escolar, para que 

boas mudanças sejam realizadas na escola única, possibilidade do coordenador de 

realizar um compartilhar de sentidos e não só de significados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“juntando o antes, o agora e o depois”. 

Peninha 

 
 

Nessa pesquisa, buscou-se: compreender se os conhecimentos veiculados 

em cursos de formação continuada no período de 2001 a 2004, assistidos por 

coordenadores pedagógicos da rede municipal de São Paulo, chegavam à escola; 

conhecer quais as razões para chegarem ou não chegarem; saber como se dava a 

socialização desses conhecimentos na escola. Ao iniciar a pesquisa, tínhamos claro 

que a formação inicial nas licenciaturas é importante, mas é só um momento da 

formação. A continuidade dessa formação, ou seja, a formação continuada é 

igualmente, ou talvez mais importante, considerando as mudanças constantes que 

sofre a sociedade, e daí a necessidade de os profissionais estarem constantemente 

se preparando para melhorarem suas atuações. No entanto, muitos 

questionamentos me afetavam, provocando sentimentos ora de bem-estar, por estar 

em órgãos centrais e fazer parte de uma equipe de formadores, ora de mal-estar por 

ver que a escola continuava sem avanços em suas dificuldades. 

Passei a focar meu olhar nos coordenadores pedagógicos, por saber que têm 

eles uma função articuladora, formadora e transformadora. Mas será que isso 

acontecia de fato, isto é, recebiam eles nos cursos dados pela administração central 

da Prefeitura da cidade de São Paulo, no período de 2001 a 2004, subsídios que os 

ajudassem a articular, formar e transformar profissionais da escola? 

Minhas principais bases teóricas Vygotsky e Wallon me aprimoraram as lentes 

para melhor olhar para as análises. Iluminaram a compreensão dos depoimentos 

que recebi, generosamente de meus coordenadores. E mostraram coisas que eu 

não previa, até intuía, mas, não enxergava suas implicações. 

Ao ler os depoimentos, tive sempre presente o aspecto da proposta teórica de 

Vygotsky, bem retratado por Aguiar(2006, p. 14 e 15) “os significados são, pois, 

produções históricas e sociais... o sentido coloca-se em um plano mais da 

subjetividade, que com mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos os 

processos cognitivos, afetivos e biológicos". 
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Ficou claro que os coordenadores se apropriaram, sim, dos significados dos 

documentos legais, textos discutidos nos cursos de formação continuada, mas que 

os sentidos adequados de um processo de formação só poderiam ser apreendidos 

quando confrontados aos conhecimentos com o cotidiano de sua escola. 

A administração do período 2001 a 2004 não ajudou nisso ou até atrapalhou. 

E não fazendo sentido para os coordenadores, como ajudar seus professores a 

produzir sentidos? 

De Wallon, não me separei da conceituação de integração organismo/meio e 

integração dos domínios ou conjuntos funcionais: afetividade, cognição, movimento, 

pessoa. Estavam os programas de formação continuada contemplando uma pessoa 

completa: havia uma preocupação com a integração de cognição, afetos e 

movimentos? Ou estaria tão preocupada em ditar diretrizes que se esquecia da 

pessoa concreta que trabalharia com elas? Nossos coordenadores tinham ciência da 

importância de sua função, mas era preciso que o sistema escolar oferecesse 

condição de trabalho e acompanhamento para a constante construção de sua 

profissionalidade. 

Aprender é mudar, e mudar não é um processo fácil, sem conseqüências. 

Inclui a pessoa completa e, portanto, seus sentimentos (medos, alegrias, tristeza). 

Altera-se a forma como o mundo é visto e as relações com o mundo interno e 

externo. Os coordenadores pedagógicos adquiriram experiências em cursos de 

formação continuada no período de 2001 a 2004 que pouco alteraram seu 

comportamento e suas formas de atuação, que estão relacionadas com outras 

experiências de cursos feitos. 

A relevância dos conhecimentos adquiridos em cursos de formação 

continuada aparece com evidência em outro período (1989 a 1993), em que 

adquiriram conhecimentos com suporte afetivo, destacando, nos seus relatos, o 

relacionamento com a equipe de formadores, o qual, dando concretude aos grupos 

de encontro, fez deles um ponto de referência e apoio para os coordenadores. Em 

conseqüência, sentiram vontade de falar desse espaço, onde tiveram uma 

aprendizagem significativa do ponto de vista de conhecimentos e sentimentos que 

repercutiram em sua atuação. Nos relatos, as informações sobre os modelos 

adequados de cursos de formação continuada e sobre as práticas de compartilhar 

com os professores contribuem com informações que enriquecem tanto o 

entendimento sobre o significado das ações de formação continuada propostas por 
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órgãos centrais como daquelas que chegam à escola por intermédio do coordenador 

pedagógico.  

Na visão dessas participantes, um bom modelo de formação continuada 

acontece quando o formador, ao mesmo tempo em que lida com o coletivo dos 

participantes, observa, identifica e atende as dificuldades individuais; isso significa 

conhecer e reconhecer seu grupo e as diferentes realidades de contextos das 

escolas, suas complexidades, como também as diferentes práticas exercidas de 

coordenadores pedagógicos, atendendo as diferentes necessidades e expectativas 

das pessoas que compõe o grupo, sem que haja perda do eixo comum das 

propostas pedagógicas. A formação continuada proposta pela administração pública 

requer profissionais que observem, que contextualizem seu grupo da formação, que 

entendam suas expressões, enfim que vejam os participantes do grupo como 

pessoas. 

Em seus relatos, as coordenadoras revelaram também que buscam 

compartilhar conhecimentos que adquirem em cursos de formação, ou seja, existe 

uma prática dessas pessoas para discussão com seu grupo de professores. Tal 

prática não acontece especificamente em uma determinada administração pública, 

elas independem das diretrizes políticas porque os coordenadores as aceitam como 

sua atribuição, o que ocorre, são diferenças de atuação mediante as exigências da 

administração. Portanto, as práticas de formação na escola são uma mescla das 

propostas teóricas existentes nas concepções pedagógicas das políticas públicas e 

das concepções de educação construídas pelas coordenadoras pedagógicas no 

decorrer da suas histórias de vida, que se materializam na prática. Ao mesmo tempo 

em que levam as propostas de formação, buscam reconhecer as necessidades da 

escola e professor no momento. 

Então buscam ações integradas, que nem sempre acontecem, muitas vezes 

por motivo de solicitações burocráticas e das tarefas exigidas pela administração, 

predominantes na escola. Isto é, existe uma preocupação evidente em atender tais 

solicitações, tanto quanto o atendimento pedagógico da escola. Sendo assim, suas 

ações de formação se expandem ou são barradas pelo sentido que atribuem aos 

cursos, classificados de bom a pior, provocadores de satisfações ou frustrações.  
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O que as coordenadoras mostram é que sua atuação não pode e não deve 

ser avaliada sem que outros aspectos sejam lembrados como o fato de as escolas 

pertencerem a uma rede de ensino. Ou seja, a totalidade da instituição deve ser 

preservada do ponto de vista de diretrizes pedagógicas que garantam a unidade, 

mas sem desconsiderar o atendimento das diferenças físicas, regionais e pessoais 

presentes nas escolas. 

O que as coordenadoras revelam ainda é que, no período considerado de 

2001 a 2004, existia uma proposta da administração pública quanto à observação e 

ao acompanhamento dessas práticas de formação na escola, uma preocupação 

sobre como cada coordenador conseguiu desenvolvê-las; no entanto não se 

concretizou não houve o questionamento se a burocracia estava predominando e se 

as propostas de formação continuada estavam repercutindo no processo ensino-

aprendizagem. 

As ações de formação configuram atividades complexas e trabalhosas, que 

comportam mudanças, dificuldades, inovações, adequações que são transmitidas ao 

fazer pedagógico na escola se fizerem sentido para o coordenador pedagógico. 

Assim, a presença do outro torna-se fundamental. São necessários outros 

experientes para ajudá-lo a construir seu sentido a partir dos significados expostos 

nos documentos legais. É também importante que as administrações conheçam 

quais são as práticas realizadas por eles para que os conhecimentos adquiridos em 

formações continuadas possam ser compartilhados por todas as pessoas envolvidas 

no processo, não de forma generalizada, mas, sim,  respeitando a diversidade. Para 

tanto, as boas reformas necessitam cuidar dos coordenadores pedagógicos, 

entendendo que são adultos, mas que estão aprendendo, discutindo, refletindo, 

sobretudo, sobre qual é o papel que lhes cabe como formadores de professores. O 

que é ser coordenador pedagógico? 

Nesse sentido, o acompanhamento, como forma de atendimento, revela-se 

um dos recursos fundamentais, tanto por parte do coordenador pedagógico para 

com os professores, como da administração pública com relação a seus 

coordenadores. A relação com o outro é fundamental no percurso do 

desenvolvimento. O aprender, o conhecer e dominar são manejos da formação cujos 

percursos são diversos, transmitidos por diferentes formas: pedindo ajuda aos pares; 

compartilhando as práticas; na condição de alunos que aprendem, embora adultos; 

rompendo com práticas rotineiras, cada um aprimorando o seu fazer com um outro. 
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Termino este relatório certa de que a formação continuada é um dos 

instrumentos que podem provocar a atualização e a melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem e, portanto, necessita ser reconhecida como um meio para se 

atingir objetivos e não como fim em si mesma. E o coordenador pedagógico é 

fundamental nesse processo; porém, terá seu trabalho enriquecido se estiver 

apoiado e acompanhado por outras pessoas favoreçam boas intervenções.  

Acreditamos que o conhecimento teórico pode modificar a prática. Para que 

isso aconteça, é necessário que esses conhecimentos sejam elaborados passando 

pelo afetivo, e pela construção de sentido. No entanto, pressupomos que essa 

construção não se faz no vazio, só por vontade individual; é fundamental que 

acompanhamentos sejam feitos, auxiliando a aprendizagem das pessoas em seus 

diferentes contextos de trabalho, dando-lhes maior conforto e confiança, permitindo 

que expressem seus medos, suas dificuldades. 

Nas relações sociais, explicam Vygostsky e Wallon que as relações eu o outro 

não podem ser compreendidas se nãos e fizer também a relação entre indivíduo e o 

meio social. Dessa perspectiva, o trabalho de formação na escola não é produzido 

única e exclusivamente pela coordenadora pedagógica que forma,  tampouco pelo 

professor que ensina seus alunos. O ensinar e o aprender são produzidos na 

relação entre formador, coordenador pedagógico, e todos os outros que fazem parte 

do contexto escolar. Um se constitui na relação com o outro. No entanto, as ações 

pedagógicas de formação da coordenadora pedagógica se dirigem aos professores, 

e é a ela, coordenadora pedagógica, que eles se dirigem, respondendo, 

perguntando, discordando, recusando-se. Então, coordenadora e professora com 

trajetórias de vida de formação singulares, estão num constante embate de 

subjetividades o que significa dizer que do convívio e trocas de experiências nas 

relações estabelecidas, ambos constróem significados e sentidos. Um curso de 

formação continuada que leve em conta esses aspectos poderá atingir seu objetivo 

de formação último, que é a melhoria do processo ensino-aprendizagem na escola. 
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APÊNCIDE A – Roteiro  

 
Questões  Objetivos 

1 
Aponte os cursos de Formação Continuada 
que você participou no período de 2001 a 
2004? 

2 
Por que  esses cursos de formação 
continuada foram importantes? 

3 Por que você buscou ou busca esses cursos? 

4 
Quais  foram os  benefícios que  esses 
cursos trouxeram para você? 

5 
Dê exemplos de alterações na sua atuação 
enquanto coordenador pedagógico após 
cursos de Formação Continuada. 

⇒ 

Conhecer os cursos de Formação 
Continuada, no período de 2001 a 2004: 
importância,  benefícios, razões  para a 
realização e mudanças após participação.  

1, 2, 3,4 e 5. 

6 
Qual o modelo de Formação Continuada que 
você considera mais adequado? 

7 
O que você pensa sobre Formação 
Continuada? 

⇒ 

Conhecer concepções sobre cursos de 
Formação Continuada, bem como   diferentes 
modelos de cursos. 
 6 e 7 

8 
Você  compartilhou com os professores o que  
aprendeu nos cursos de Formação 
Continuada? 

9 
Especifique as facilidades e as dificuldades, 
nesse compartilhar. 

10 
Quais os recursos que a escola oferece para 
você compartilhar esses conhecimentos? 

11 
Defina os recursos que você utiliza para 
compartilhar conhecimentos? 

⇒ 

Levantar opiniões sobre as condições para 
aplicação ou não das propostas de Formação 
Continuada na escola.  

8,9,10 e 11 

12 
Na sua opinião, qual  é a função prioritária  do  
Coordenador Pedagógico? 

13 Por que você  se tornou Coordenadora 
Pedagógica? 

⇒ 

Conhecer opiniões sobre a função prioritária 
do coordenador pedagógico, razões  da 
escolha da função; identificar as mudanças 
ocorridas nas práticas decorrentes de cursos 
de Formação Continuada.  

12 e 13 
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APÊNDICE B – Perfil  

 

 

1) Indique  aproximadamente a sua idade. 

 

2) Você exercia alguma função na rede municipal antes de se tornar coordenadora 

pedagógica? 

 

3) Há quanto tempo você ocupa o cargo de coordenadora pedagógica? 

 

4)  Você exerce outra função profissional? 

 

5) Qual  é a sua formação acadêmica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 165 

 

APÊNDICE  C  -  Entrevista com a Coordenadora Pedagógica – 
Raquel 

 
 

Primeiro encontro – 26 de fevereiro de 2007 
Segundo encontro – 02 de abril de 2007 

 
 

1 - Quais os cursos de formação continuada de que você já participou no período de 2001 a 2004? 

Posso falar em todo o percurso? O primeiro que me marcou muito foi na época do Paulo Freire. No primeiro 

ano de governo da Luiza Erundina, eu fiz aquele primeiro grupo de formação na rede. Anterior a isso houve a 

época do Mário Covas, algumas formações, e depois na época do Jânio, mas muito diferenciado do que vimos 

na época do Paulo Freire. No governo do Maluf e do Pitta, foram mais cursos que não conseguia concluir. Era 

muito diferente do que eu pensava, sobre qualidade total, auto-ajuda, era muito diferente daquilo que eu 

acreditava, então eu não concluí nenhum deles. Na época, eu já acreditava na formação continuada, mesmo 

permanente, de um currículo dentro da perspectiva libertadora. E você chegava lá e eles vinham com a 

qualidade total e também na psicologia eles tinham uma linha chamada Análise Transacional, uma linha que 

proclamava o seguinte: você era responsável por tudo o que acontecia, eles negavam a questão do coletivo, 

viam muito a lado dos 5 S, que era mais empresarial. Então, quando não era um curso voltado para a 

qualidade total, era a análise transacional, então você tinha que dizer que era responsável por tudo o que 

acontecia, tinha que dizer que estava tudo certo, o tempo todo que era para as coisas vibrarem a favor. Tinha 

esse lance assim que eu não acredito. No governo da Marta na Secretaria da Educação, em alguns momentos, 

eles ofereciam algumas formações, mas também bastante contestáveis. Porque a gente tinha expectativas na 

época que fossem formações muito próximas do que houve no governo do Paulo Freire e, no entanto, não 

bateu. A formação era muito diferenciada, era muito voltada para questões de como a gente deveria atuar 

dentro das escolas com os GAAEs, e essa formação que eles davam era muito diferenciada de coordenadorias 

para coordenadorias, não tinha muito um eixo comum, constantes discussões sobre as implementações. 

Mudou várias vezes o secretaria da educação, e isso trouxe uma diferença grande, porque cada um que 

entrava olhava para uma faceta. Essa idéia começou com o professor Fernando de fazer os GAAes, depois ele 

saiu, saiu toda a equipe junto então isso ficou em espera por um tempo. Aí, umas coordenadoria tentaram 

manter, outras esperaram para ver o que a secretaria mantinha ou não. Então foi uma formação que eu julgo 

assim de oscilação, ora parecia que tinha um coletivo ora descaracterizava o coletivo, a gente sentia um grupo 

dentro de DOT com uma necessidade de tentar fazer um coletivo, mas ao mesmo tempo cada um puxava de 

um lado. Então as formações ficavam confusas. Acho que esse é o termo no final do governo. Isso parece que 

foi tomando um pouco de rumo, pautas que a gente pedia sempre que era o Ciclo que não foi discutido 

praticamente com as escolas, ação supervisora, eram dois tópicos que eu me lembro bem que pedíamos para 

discutir, o ciclo por conta da avaliação e a ação supervisora por conta da formação, e só no final, no último ano, 

foi que tivemos algumas discussões a respeito disso, que o Miguel Arroyo, Freitas que vieram discutir com a 

gente algumas temáticas desse mote, foi uma coisa meio confusa.  
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2 - Por que esses cursos de formação continuada foram importantes?  

Acho que até os que eu não gostei foram importantes. Porque você constrói modelos até pela negação e não 

só pelas confirmações. Na medida em que eu participava de alguns modelos de formação que eram contrários 

ao que eu acreditava fortaleciam meus argumentos, porque tinha que buscar argumentos para me contrapor 

àquilo. Era também uma forma de formação de modo indireto e pessoal, uma busca minha, não é todo mundo 

que é desse jeito. Mas essa coisa de buscar argumentação me ajudou bastante, acho não só pelas 

administrações, mas até dentro das escolas. Eu costumo dizer que o modelo coordenação que eu construí 

deu-se prioritariamente pela negação dos modelos de coordenadores que eu tive. Porque tive uma que 

realmente exercia o papel de coordenadora, e que era o idealizado hoje na década de 80. O restante nenhuma 

assumiu o papel de coordenadora pedagógica, sempre era cobrar papel, e eu não acreditava naquilo, então 

sempre acabava arrumando um grupo dentro da escola e conseguíamos fazer formação entre a gente, agente 

buscava, se reunia até em casa. 

 

3 - Por que você buscou ou busca estes cursos? 

Eu acho que esta questão está na minha formação política. Tem um pouco do histórico. Minha atuação com 

formação de pessoas começou dentro da igreja, dentro da linha da teologia da libertação que tinham base nos 

escritos do Leonardo Boff e de outros da mesma linha. A gente discutia proposta de políticos dentro da 

catequese, discutia o que tinha de discussão de uma vida cristão com o que víamos na atualidade, a 

incoerência econômica dentro do mundo, a pobreza, as diferenças gritantes, e nisso me deparei com um 

padre, que fazia nossa formação e que era dessa teologia. Ele pediu para lermos Paulo Freire, o primeiro livro 

que li foi a Pedagogia do Oprimido, com muita dificuldade, porque era um livro complexo, e que ele o padre 

tinha um estudo sobre isso, e para dar a catequese tinha que ler a Pedagogia do Oprimido com ele. Então, com 

17 anos estava lendo e discutindo Paulo Freire. E isso me ajudou, tanto que depois comecei a fazer parte dos 

Partidos dos Trabalhadores, me filiei ao PT. Então comecei a participar mais intensamente do partido e me 

afastei da igreja. A perspectiva freiriana passou o tempo todo, eu não aceitava outra coisa que fosse babaca, 

como por exemplo, vamos fazer uma “formaçãozinha” qualquer, um “cursinho”. Sempre fui muito mal vista nos 

cursos, porque aonde chegava era a chata, eu criticava, não concordava com algumas coisas. Sempre fui de 

buscar muito, sempre li muito, não gostava e não gosto de faz de conta, essa coisa de fazer pró-forma, se for 

fazer tem que fazer inteiro. 



 

 167 

 

4 - Quais os benefícios que esses cursos trouxeram para você?  

� O da negação e no caso dos modelos de grupos de formação, que acho que a Madalena Freire teve uma 

influência grande. O que acho legal é a rotina do grupo de formação, que todo coordenador pedagógico deveria 

saber como a organização de trabalho, que você sabe que não está ali nem para ficar lendo texto, que é o que 

a maioria dos coordenadores infelizmente faz, e nem para ficar incutindo idéias na cabeça dos outros, você tem 

que estar ali para problematizar, e o jeito que a Madalena Freire traz é que essa rotina de formação caracteriza 

bem o papel do coordenador é de co-autor. Também peguei uma referência grande quando fui fazer o 

mestrado e fiz a releitura de Pichon e encontrei muito além do que acreditava com uma base bem interessante. 

Essa a coisa de você ter sempre uma tarefa para o grupo, e que essa tarefa infelizmente acaba como muitas 

coisas na educação caindo num achar banal muito grande na cabeça de algumas pessoas, de que a tarefa é 

qualquer coisinha, tanto que as pessoas não querem nem tarefa. Então é assim vamos fazer material para 

festa junina é a tarefa, vamos fazer alguma coisa para a feijoada da escola é a tarefa, e o Pichon traz uma 

contribuição grande e a Madalena resgata isso quando demonstram que a tarefa é aquele movimento que faz 

com que você reflita sobre algumas obviedades, que você coloque em prática algumas certezas e até chegue 

em algumas incertezas, ou seja que você caia num problema, entre num conflito, essa é a boa tarefa. Quando 

eu cheguei aqui nessa escola, foi um caos, porque as pessoas estavam acostumadas com uma JEI de ler e 

sem coordenador junto, tive que fazer uma discussão sobre tarefa da onde eu estava partindo, qual era o meu 

referencial para falar de tarefa e de formação continuada, mas acho que todas essas bases têm contribuído 

muito. 

 

5 - Dê exemplos de alteração na sua atuação como coordenadora pedagógica após participar de cursos 

de formação continuada. 

Houve alterações sim. Mesmo acreditando nessa formação com a perspectiva de problematização, acho que 

isso foi se aprimorando. A questão da pergunta ficou mais qualificada, meu atendimento com os grupos 

coletivos ficou mais refinado. Faço perguntas melhores. O que chamo de boas perguntas? Que não induzam a 

uma resposta e que façam um conflito necessário. Antes fazia perguntas que estavam além daquilo que o 

professor poderia oferecer. Hoje está mais compatível, está um desafio possível. É um sentimento de 

satisfação. Como eu acredito que nunca paramos de aprender, acho gostoso estar nesse movimento porque o 

cargo de coordenador é muito solitário. Porque o pedagógico não é valorizado como deveria. Tudo é mais 

importante. O que vale mesmo são os papéis, são as planilhas que vêm da coordenadoria. Acho que o 

importante é oferecer bons modelos aos professores. Fico preocupada em oferecer alguns modelos e isso virar 

um “modelão” e com medo de correr certos riscos de levar alguma coisa do cumpra-se. Você pode levar 

exemplos de projetos somente para análise, e discutir bons modelos isso eu aprendi, e também conhecer 

modelos de formação que eles trazem. Mas você acaba aprendendo e se superando e trazer modelos ótimos 

para dentro da escola. Acho o cargo de coordenação muito solitário, apesar de ter dois coordenadores na 

escola. Para mim já era solitário na Educação Infantil que temos apenas um coordenador pedagógico e 

continua sendo na escola de ensino fundamental com dois, porque o pedagógico não é valorizado como 

deveria, tudo é mais importante, o que vale mesmo é o burocrático, tem que mandar papéis, todos nós temos 
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que estar em função de planilhas e exigências que vêm da Coordenadoria de Educação, pouco se pergunta 

como andam os processos de desenvolvimento dos alunos e a administração reforça isso. Aqui nessa escola 

temos a equipe técnica completa com vários professores readaptados, e todos fazendo serviço burocrático na 

secretaria. Se você não buscar e valorizar espaço de encontros de formação na escola, é engolido por esse 

movimento. Nesse sentido, as formações ajudaram a não me fazer cair nesta armadilha, de estar o tempo todo 

buscando saber e aprendendo. O que também ajudou com as formações foi poder oferecer bons modelos para 

os professores, para transposição didática. 

 

6 - Qual o modelo de formação continuada que você considera mais adequado? 

 Aquele que trabalha com a problematização, dentro da linha que sigo, o modelo interdisciplinar, além dessa 

questão de integração de disciplinas, por conta do perfil do educador interdisciplinar, que é o educador 

questionador, reflexivo, mais investigativo, não fica na superficialidade, tem que buscar os motivos. Isso que 

prima a formação interdisciplinar, um sujeito de busca, é o que eu procuro usar no meu trabalho. Penso que as 

administrações públicas poderiam contribuir nesse sentido, mas acho que não acontece. O que foi um grande 

equívoco é que eu penso que o professor tem que ser problematizado na prática dele, então vou trazer 

algumas produções dos alunos? Sim, posso até trazer para algumas discussões, mas para discutir qual foi a 

prática, qual foi a intervenção daquele professor com aquela ação do aluno. Nas ações da administração atual 

não tem sido assim, você discute como se fosse um professor, você tem pensar como o professor pensa, 

assim como o professor tem que agir com isso? Eles não discutem como você coordenador tem que agir com o 

professor quando tem esse caso na sala dele? Não consigo conceber esse tipo de situação. Na administração 

da Marta Suplicy era outro equívoco porque era muito genérico, era muito geral, muito ampla a discussão. E 

acho que entre o amplo e o mais restrito você tem que o tempo todo estar oscilando, tem que estar indo e 

vindo, ora você discute questões mais amplas, ora discute questões mais do lócus, e o que acontecia era muito 

amplo o tempo todo, era Cidade Educadora. O fato de fazer acompanhamento nas escolas pode ajudar, 

dependendo do que vai fazer. Estava na proposta do GAAE, o acompanhamento, mas do jeito que foi 

concebida, não como foi aplicada. Acredito que o olhar de fora é necessário, de novo o estranhamento, acho 

que a pessoa tem que se estranhar, ela tem que se deparar com sua própria incoerência tem que causar 

estranhamento com a própria prática, para não ficar acomodada e achar sempre tudo natural, que tudo está 

correndo bem. Existem pessoas que vivem nessa realidade o resto da vida, naturalizam os problemas assim 

numa boa e permanecem quase toda a vida sempre assim dentro da escola. 
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7 - O que você pensa sobre a formação continuada? 

Penso que são extremamente necessárias, tanto aquelas propostas pela secretária da educação, como 

aquelas que acontecem nos horários coletivos na escola. Acho necessária e emergente, se for uma formação 

de fato, formação continuada mesmo aonde você leva a prática para uma reflexão séria pautada em 

referencias teóricos. Quando eu cheguei aqui, tinham 23 alunos por salas de 1° ano, veja e as pessoas alegam 

tanto que o número de alunos faz diferença que muito aluno não dá para trabalhar, só que as crianças a 

maioria não era alfabetizada. Esse é o terceiro ano e já ampliamos o número de alunos por sala. O número de 

alunos analfabetos diminuiu. Então, acho que faz diferença. Tenho certeza que foi por causa da formação que 

fazemos nos horários coletivos que isso aconteceu. Isso tem registrado em atas e nas avaliações de 

professores, algumas coisas eles atuavam equivocadamente por desconhecer, desconheciam que estavam 

fazendo coisas equivocadas, faziam muitas intervenções, mas não adequadas. Mudou muito o quadro, muitos 

alunos alfabetizados depois disso. Quando se tem sentido, parece que caminha mais, a palavra sentido, faz 

sentido. Essa coisa da busca, cheguei aqui, eu perguntei para eles qual era a demanda deles, se eles tivessem 

que começar as discussões coletivas por onde seriam, eles disseram o seguinte: Sabiam bastante fazer a 

sondagem, entendiam bem quais eram as hipóteses escritas dos alunos, mas não entendiam por que faziam 

tantas atividades com os alunos e não mudavam o cenário? Aí eu percebi que faziam muitas intervenções, só 

que não adequadas, então comecei a trazer para o debate as intervenções que eles faziam, e discussão 

epistemológica mesmo, como o aluno pensa nessa fase, essa intervenção que você faz está mexendo com 

qual certeza do aluno, está colocando ele em conflito em quê? E eles perceberam que estavam mexendo em 

nada com os alunos, não estavam colocando em conflito nada, estavam deixando o aluno pensar como ele já 

pensava e isso deu uma é muito forte e necessária, se o professor não tiver essa busca, se o coordenador não 

provocar o professor a fazer essa busca, de conhecimento ele não se flagra nas incertezas, acho que esse é 

um mote da formação, é o professor se deparar com as suas incertezas. 

 

 8 - Você compartilhou com os professores o que aprendeu nos cursos de formação continuada? 

Sim. Procurei fazer a problematização com os professores, sempre busco trabalhar dessa forma, ocorre que 

nessa administração não vejo nada novo, são questões que eu já tinha discutido, o que acho que é bom é o 

fato de algumas coordenadoras trazerem seus conflitos que acabam sendo interessantes para eu refletir. A 

administração atual tem um diferencial de mandar materiais prontos, inclusive com a proposta de aula 

predeterminada por semana e por mês, então eu levo isso para debate, como enxergam isso, o que tem de 

favorável, de desfavorável, o que isso tem a ver com o que estamos discutindo. Levo para debate os conflitos 

das próprias professoras e também problematizo o material que elas trazem para mim. Os textos, não tenho 

usado muito da administração, uso outros. 
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9 - O que tem facilitado e o que tem dificultado você nesse compartilhar? 

O facilitador é o próprio projeto da escola, e também a melhora da alfabetização dos alunos. Tem facilitado 

meu trabalho porque dá para acompanhar melhor. Eles começam a ver sentido nos conteúdos. Porque era 

assim, o 1
a
ano A trabalhava determinado bloco de conteúdo, o 1° ano B trabalhava outros, esses alunos do A e 

do B se misturavam no ano seguinte no 2° ano, e era uma coisa de louco. Tinha aluno aprendido certas coisas 

e outros não tinham nem imaginado que poderiam aprender aquilo, não que o professor trabalhando o aluno 

necessariamente vai aprender, mas o acesso não é dado para algumas coisas e para outras sim. E hoje com o 

projeto acabou tendo que discutir um pouco mais o que trabalhar nesses projetos, quais os conteúdos mais 

importantes, e tem ajudado porque elas têm pegado conteúdos mais significativos, e não conteúdos porque o 

livro didático determina. Então faz sentido para os alunos, isso tem favorecido minha prática. Eles sabem o que 

estão falando. Professores que são sedentos de saber são excelentes, pois quebram os mais resistentes, 

pedem saber. Eles me botam para cima. Os dificultadores são as resistências de alguns que fizeram alguns 

cursos, como PROFA, por exemplo, e acham que sabem tudo e não precisam aprender mais nada. O medo de 

mudar, e acho que algumas resistências são por conta do medo, acho que já estavam cheios de certezas, que 

sabiam muitas coisas, quando se fala de projeto ficam assustados. Quando falamos em projetos, perguntam se 

não podem ser em grupo, se tem que ser sozinho na classe deles. No ano passado houve um projeto que se 

chamava: Tietê, o rio que insiste em viver. O que me chamou a atenção nesse projeto foi a professora não ter 

proposto o tema nem o título, nem a questão dela era o meio ambiente, porém as crianças que bancaram o 

título. Teve também outro sobre a diversidade gastronômica de São Paulo, foi muito interessante. Então, cada 

classe tem autonomia de fazer o seu. O que não quero é que vire uma camisa de força, nem a necessidade de 

construir projetos, nem o projeto em si. 

 

10 - Quais os recursos que a escola oferece para você compartilhar esses conhecimentos? 

Computador, impressora e meu tempo, porque se deixar pegam o meu tempo para eles, se deixar você faz 

serviço de secretaria, eu não deixo isso acontecer. Uma coisa que tem sido favorável são os dados, que temos 

retorno. O fato de durante esses três anos ter uma crescente de melhora na alfabetização das crianças tem 

ajudado bastante. A continuidade do tempo do profissional é significativa se ele não se acomodar, claro. Seja 

ele quem for, diretor, coordenador, professor, qualquer um. Costumo dizer que as pessoas têm prazo de 

validade, nos trabalhos que fazem, que pode ser em relação ao espaço, em ter que mudar de espaço para 

começar a validade em outro lugar, ou também na busca de formação, às vezes o que eu tinha para oferecer 

está chegando no fim, preciso buscar outras coisas para esse grupo. A recuperação paralela que é feita com 

projeto aqui tem dado retornos bem interessantes nos dados. Então esses dados quantitativos, na medida em 

que se busca qualificá-los, buscar os motivos do porque que mudou o quantitativo tem sido bom, porque os 

professores no começo não queriam a recuperação paralela, parecia que ia desmerecer o trabalho que tinham 

feito até então, quando isso começa a ser um trabalho mais de parceria e vem resultados começou a ser mais 

valorizado. E agora eles querem mais, e nós diminuímos o número de aluno na recuperação, porque está 

sendo menos necessário. A briga é para colocar o aluno na recuperação.  
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11 - Quais os recursos que você utiliza para compartilhar conhecimentos? 

Faço cursos, leio muito, estou sempre sintonizada com os temas novos. Procuro me inteirar das notícias do 

mundo, acesso sempre o site do MEC para ver os índices nacionais e poder fazer uma comparação com os 

daqui da escola. As sextas-feiras e terças à noite tiro para ver o planejamento de professor que é quinzenal e 

fazer a preparação dos encontros de formação. Quando fiz um levantamento aqui na escola no começo, me 

assustei, a variação de alunos com NS era de 22 a 52% um absurdo e percebi também que o mesmo aluno 

tinha NS e quase todas as matérias. Levantei algumas hipóteses, mas não falei com os professores. Perguntei 

o que justificava aqueles dados. Uma das minhas inquietações que imaginei que os professores não faziam 

trabalho com as disciplinas de história, geografia e ciências e como o aluno não sabia escrever ainda ele 

colocava isso como NS. Quando levei esses dados para discussão, perguntei o que justificavam aqueles 

números. Eles se assustaram porque não conhecia o todo, só sabiam o pedaço deles. Levei essas discussões 

de Fundamental I e II. Então começaram a colocar metas de discussões para nos grupos de formação. Foi bom 

abriu caminhos, pegar os dados quantitativos e levar para qualificá-los. Isso tem motivado o grupo porque 

agora enxergam avanços.  

 

12 - Na sua opinião, qual é a função prioritária do coordenador pedagógico? 

Promover a aprendizagem do aluno por meio da formação do professor. Contribuir para a formação do 

professor para seja um bom professor em sala de aula. Em geral, as pessoas pensam na formação do 

professor só no lado pessoal dele e esquecem um pouco da formação que tem de chegar na sala de aula. 

Muitos ficam com aqueles projetos de relação interpessoal, forçar a amizade e não chega no aluno. Fica tudo 

muito bem com seu ego e não pensa na questão do aluno. Não vejo sentido em fazer formação de professor, 

aliás não vejo sentido em ter coordenação pedagógica na escola, se não fizer formação que tematize as 

questões da sala de aula, que sentido tem? O aluno é que tem que ser atingido em primeira e última instância. 

Se tudo o que faço não chega nele nada vale a pena. Se não está chegando, paro para refletir onde estou 

errando. Tenho sentimentos diferenciados no dia-a-dia, tem grupos que nem dá gosto entrar. Neste ano, estou 

com essa sensação. São quatro grupos, dois comigo e dois com a outra coordenadora. O da outra 

coordenadora, eu vou de 15 em 15 dias. Nas discussões em grupo, consigo perceber que tem professores que 

estão aflitos e que outros estão resistentes. Quando chamo para o atendimento particular, pego o mapa da sala 

com os dados que colhemos e pergunto onde foi que a situação melhorou. Alguns ficam angustiados, mas 

acham bom. Aqui tem 800 alunos, é uma escola administrável. 

 

13 - Por que você se tornou coordenadora pedagógica? 

Escolhi de fato, pois achei que o que fazia dentro da sala de aula poderia ter uma maior dimensão. Não tive 

bons modelos de coordenação por isso achei que poderia ser diferente, ocupar uma dimensão maior dentro da 

escola. Não é um lugar sossegado, mas foi o que eu esperava. É muito gratificante. Gosto da parte 

pedagógica. 
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14 - Descreva um encontro seu com os professores em que você busca compartilhar conhecimentos 

adquiridos num curso de formação continuada. 

Independente de estar vindo de encontro de formação continuada, o grupo de formação que faço aqui na 

escola tem uma pauta, uma seqüência, uma rotina. Inicio o encontro com a leitura da síntese do encontro 

anterior, eles retomam o percurso, depois vem a apresentação da pauta, previamente para eles, dentro dessa 

pauta tem um problema, em geral, mesmo quando eu venho da coordenadoria com algumas questões que já 

foram amplamente discutidas lá, trago sempre em forma de um problema, ou com uma situação que é da 

escola ou especificamente da sala de aula, ou questões que já tenham levantado antes porque no início do ano 

fazemos uma prévia sobre as demandas que os professores querem discutir naquele ano. Em geral, trago esse 

problema e depois peço para discutirem em subgrupos ou duplas essas questões. No começo, percebia que 

eles ficavam em função de só falar, tinha até uma reflexão apurada, mas não avançavam. Então comecei a 

puxar mais para um tópico que era mais sobre proposição. Assim: Diante dessas reflexões quais são as 

proposições, o que é possível? Começaram a aparecer registros mais diferenciados quando se tem uma 

prática desse tipo. Antes era assim: O nosso encontro teve tal e tal só descritivo, não detalhavam, nem 

discutiam, não aparecia no registro deles toda reflexão. Em seguida, sempre levo um respaldo teórico, 

problema, debate, reflexão proposição que nasce em cima disso, às vezes nasce antes mesmo de levar o texto 

teórico. Toda essa prática é um pouco decorrente das formações continuadas, o que acontece é que não trago 

na íntegra tudo que vejo lá. Eu redimensiono, porque se trouxesse igual o que vem da coordenadoria é muito 

mecânico. Os cursos de formação da coordenadoria têm trabalhado da seguinte forma: Você tem que discutir a 

página determinada com o professor, ver como vai fazer aquilo, ensinar como tem que fazer, fazer 

determinadas aplicações. Não bate com os meus propósitos essa maneira autoritária, procuro levar 

provocando determinadas questões, tenho memorial dos anos que estou aqui, pastas contendo as pautas e 

discussões realizadas. Quando entro com o respaldo teórico, é interessante, porque muitas das proposições 

que fizeram já estavam pressupostas nessas questões teóricas, mas eles não sabiam que tinham 

embasamento teórico, então coloco, começam a relacionar com o que falaram, sinto que ficam mais animados, 

sentindo orgulho por verem que o que estão propondo tem respaldo teórico, acho que é um caminhar que é 

comum aqui dentro da escola. Lembro da minha experiência na época do governo da Luiza Erundina, da minha 

angústia, estava como professora, e naquela época as escolas escolhiam quem participaria dos grupos de 

formação propostos pela administração, não acontecia dentro da escola, você saía da escola, e uma pessoa da 

DOT coordenava os grupos. Lembro muito da minha angústia, acho que isso que me mobilizou, o tempo todo. 

Eles provocam a gente com muitas perguntas sobre a nossa prática, eu sentia que estava muito próximo 

daquilo que eles discursavam, provocavam com várias perguntas, levavam textos muito bons para serem 

discutidos, mas nunca começavam com textos, sempre começavam com provocações. Eu sentia que estava 

próxima da teoria apontada, porém sentia falta de que alguém dissesse: Olha, isso que você está fazendo tem 

relação direta com o que está sendo dito aqui pelos teóricos. Mais adiante entendi que essa forma de agir tinha 

um propósito, faziam isso que era para nós mesmos tomarmos consciência. Ao invés de dizer vocês têm agir 

de determinada forma, ou então o que você está dizendo está posto aqui neste texto, ficavam te provocando. Ia 

para escola e voltava pensando será que isso que estou fazendo está certo? O interessante é que a 

administração daquele período chamava para o grupo de formação também os professores, isso deu um 
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embate grande dentro da rede na época, lembro muito disso. Os coordenadores pedagógicos brigando porque 

o professor era chamado e tinha as mesmas discussões que eles coordenadores? Na realidade, não eram as 

mesmas discussões, a temática era a mesma, mas os encaminhamentos diferentes, mas acho que não 

percebiam a diferença. O bacana era que a formação chamava atenção para o teu papel dentro da escola. 

Então, se você era professor era provocado para a gestão do conhecimento dentro da sala de aula, se você 

era coordenador provocado para gestão da formação dos professores; mas como a temática era igual, eles 

achavam que estava tudo no mesmo patamar e que nós professores estávamos chegando na escola com a 

mesma informação que eles, e isso era uma afronta. Essa fala era muito forte na rede, naquela época, 

questionavam porque os professores sabiam das coisas no mesmo tempo que eles, sendo que eles eram 

chefias? Uma das diferenças de formação da época era o atendimento a diferentes setores da escola. Foi 

criado também um grupo de formação para diretores de escola onde se discutia gestão administrativa 

pedagógica, grupo de formação com pais, etc. Acho que foi um grande diferencial, e provocativo. Minha crítica 

com o governo atual é que eles chamam o coordenador para discutir a parte pedagógica. Tudo bem, acho que 

é o elemento central, mas não buscam qual foi o histórico desse coordenador, o que ele entende dessa função. 

Não faz essa discussão sobre o papel do coordenador, apenas dizem: é papel de vocês fazerem isso ou 

aquilo! Não discutem que matriz pedagógica essa pessoa tem, o que ele concebe por ser coordenador. Não 

era isso que era feito na época do Paulo Freire. Na época da Marta, foram feitas apenas em alguns lugares, 

não era pressuposto da administração, não era comum. No início da gestão, tinham os GAAEs, esses grupos 

no papel até que se aproximavam bastante do que queríamos, depois foi diluindo porque mudou muito de 

secretário, e também o propósito maior eram os projetos sociais, assistencialismo. Lembro, quando ainda 

freqüentava o diretório do partido antes da eleição da Marta, muito se discutia sobre a importância do papel do 

supervisor da ação supervisora de cunho pedagógico, que era o que estava implementado nos GAAEs, mas aí 

ficou algo pontual, uma coordenadoria tinha, outra não, e sem acompanhamento, e sistematizações. Acho que 

uma boa  formação é aquela que todos ou vários setores tenham a formação, o professor, o coordenador, não 

em forma de curso é provocação mesmo. E as administrações públicas inclusive têm obrigação de 

acompanhar, estão lá, foram eleitos, então devem acompanhar. Agora o entendimento sobre acompanhamento 

é que diferencia de um olhar dizia: mas por quê? Eles respondiam: Bom, tem uma teoria por trás que é a Emilia 

Ferreiro para outro. Uns entendem acompanhar como fazer um trabalho de co-gestão, e isso saiu no Diário 

Oficial dessa administração atual, e da forma que saiu era para o supervisor estar junto com o coordenador e 

com o setor pedagógico dentro da escola, gestando as questões da escola e o que acontece hoje nessa 

coordenadoria é um acompanhamento numérico, quantitativo e não qualitativo, porque pedem dados 

numéricos, e aí o jeito como você enxerga o gráfico é muito relativo e você percebe que as pessoas que estão 

dando a formação, aquelas que estão em DOT até têm um olhar legal sobre isso, mas quando chega na parte 

da coordenadoria são executores, o trabalho é burocrático e fica ruim. Acredito que os dados sejam 

importantes e fundamentais desde que se faça uma análise qualitativa sobre eles, não fique só no discurso. A 

gestão da Erundina foi um divisor de águas, nós já tínhamos escutado falar da Emilia Ferreiro, não foi ela que 

trouxe a novidade, porém vinha por apostilas de como aplicar na época do Mário Covas, tenho as apostilas até 

hoje. Na época do Jânio Quadros, chegou por Diário Oficial o que tínhamos que observar nos alunos, existiam 

muitos equívocos. Era assim tem que se fazer tal coisa, por exemplo começaram a dizer: não se pode usar 

mais letra cursiva com os pequenos, tem que usar letra de forma, eu que diz isso e não somos nós que vamos 
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contestar, isso tudo nas administrações do Mário Covas e Jânio Quadros. Hoje, sou a maior defensora disso, 

porque tomei consciência do porque, mas na época uma teoria que é tão bonita foi destruída e muitos ficaram 

com aversões por conta disso, veio de cima para baixo com imposições. Acho que é muito parecido com o que 

acontece hoje nessa administração, o volume de cadernos é imenso. Não existe nada pedagogicamente 

equivocado, mas acredito numa formação que venha predeterminado o caminho e não existe um 

acompanhamento da coordenadoria para o uso dos cadernos. Os cadernos são lançados e existem 

coordenadores que têm domínio para usar e outros que não, e eles não fazem esse levantamento. Aqui na 

escola eu faço uma triagem de como usar esses cadernos com os professores, não são todos conteúdos que 

usamos. A disciplina de ciências, história e do Fund I, não foi lembrada até agora, os professores apontam 

isso. Essa administração está focando em demasia o 1º e 2º anos, e os outros professores? A impressão que 

tenho é que a administração congela algumas disciplinas e professores e foca apenas no 1º e 2º anos, é como 

se os outros pudessem esperar para resolver os outros problemas. Em termos de formação, o coordenador 

passa a ser um depositário, eles vão depositando todas as informações e coisas que não conseguiram fazer, e 

querem que façamos. A rotina com os professores, faz a diferença o fato de você ter uma rotina de ler a 

síntese do encontro anterior, trazer uma pauta e ver se eles querem acrescentar alguma coisa mais, trazer uma 

questão que mobiliza o encontro, fazer um registro que não seja só descritivo seja propositivo, trazer 

referencial teórico, isso cria uma rotina para os professores que se você não fizer eles cobram. Não existe 

material ruim para discutir em JEI, discutimos com livro didático, como os livros de SME, como a própria aula 

do professor. 
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APÊNDICE D – Entrevista com a Coordenadora Pedagógica - Lúcia 
 

Primeiro encontro – 06 de março de 2007 
Segundo encontro – 10 de maio de 2007 

 

1 - Quais os cursos de formação continuada de que você já participou no período de 2001 a 2005? 

Neste período, vários, aliás, desde 1990 da gestão da Erundina, participo de diversos cursos e assuntos: leitura 

e da escrita, matemática, educação infantil, é mais ou menos uma prática quase incorporada, até hoje participo 

de encontros de formação continuada, mesmo no próprio cargo de coordenadora pedagógica poderia dizer que 

mais da metade do meu tempo de coordenação destina-se à formação dos professores aqui na escola. 

 

2 - Por que esses cursos de formação continuada foram importantes? 

Foram mesmo muito importantes. É uma forma de estar refletindo sobre a prática, apesar desta fala estar um 

pouco desgastada, muito desgastada ao longo do tempo, de reflexão sobre a prática, mas é um momento que 

você faz isso, se afasta da sua prática e repensa sobre algumas coisas, mesmo que seja um único ponto, um 

único aspecto, uma única abordagem, ou descoberta, ou discussão, uma pequena parte dessa formação. Às 

vezes, nem todas as formações que se faz fora da escola você consegue absorver a totalidade da formação. 

Você fica nas coisas que são importantes para você, mas mesmo que sejam 5% da formação você consegue 

repensar, traz algum elemento novo, sempre tem, mesmo nas ocasiões que você tenha a sensação de que já 

se viu e discutiu muitas coisas. Ainda são importantes. 

 

3 - Por que você buscou ou busca estes cursos? 

É prerrogativa do meu cargo da minha função. Não consigo discutir com os professores, se não tiver elementos 

acumulados, ou pelo menos avançados em relação à discussão que eles têm. Senão eu não vou trazer nada 

que altere as práticas ou que eles avancem em suas práticas. Para o coordenador, é fundamental estar sempre 

buscando algumas coisas. Sempre vale a pena fazer até para achar que aquela formação não tinha nada a ver 

com você, mas até para fazer este processo de reflexão de negação, daquele curso a formação é necessária. 

 

4 - Que benefícios esses cursos trouxeram para você? 

� Não só aqueles realizados na administração da Marta. Quase sempre é de estar interada num mínimo de 

discussões novas que acontecem nos meios acadêmicos, ou novos autores e reflexões que estejam 

formulando. Trazer elementos novos para sua prática de escola ou de coordenador, isso é bem importante. 

 

5 - Dê exemplos de alteração na sua atuação como coordenadora pedagógica após participar de cursos 

de formação continuada. 

� Na minha vivência com os vários cursos em várias administrações, inclusive dessa atual, tenho sensações 

alternadas. Tem dia que você acha que acertamos, conseguimos descobrir as questões que preocupam 

professores e propor soluções. Existem dias que o grupo fica com sentimento de negatividade, os alunos não 

fazem, famílias não ajudam e de alguma forma absorvemos estes sentimentos negativos. Se o professor não 

muda sua forma de agir, não dá. Aqui nessa escola, ainda está muito centralizado na figura do professor. 
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Quando sou eu que faço o curso, sinto mudanças não de imediato, talvez fique latente e venha à tona num 

momento mais propício, nem sempre fico atenta sobre minhas mudanças. Não sei dizer, de imediato, nunca 

parei para pensar, quando estou em momentos de formação, tudo o que é falado, discutido ou apontado meu 

pensamento imediatamente se volta para escola, tudo aquilo que está sendo colocado cabe ou não para o meu 

fazer para a escola, acho que é um movimento egocêntrico, talvez egoísta.  Às vezes, bate uma chateação, 

uma sensação de imobilismo muito grande, não conseguimos avançar na escola, e as discussões caem 

sempre num mesmo ponto, mas isso passa. O movimento mais ativo acontece quando retornamos para 

escola. Não sei se é produto de formação continuada, ou se é reflexo da prática de coordenação, mas quando 

ouço uma reclamação, uma fala de professores com referência ao trabalho ou às condições dos alunos, ou o 

fazer docente, fica muito claro, quando o problema, ou a dificuldade, está na questão metodológica desse 

professor ou quando está na questão de conhecimento de como essa construção acontece na criança. Tenho 

melhores condições de avaliar qual é o problema, aonde daria para estar investindo nesse professor, quando 

ele faz um relato, depoimento, se o problema está na relação dele com um aluno, ou dificuldades 

metodológicas, ou na compreensão do processo de desenvolvimento do aluno, se existe deficiências na 

formação acadêmica, tenho melhores condições de detectar pelo menos hipoteticamente onde está o foco. 

Não sei dizer se é produto da formação ou da minha prática, uma coisa acaba potencializando a outra. 

Coordenadores que têm uma formação deficitária, quando vão para as formações, a absorção de coisas boas 

que ele pode trazer tanto para si como para a escola é menor do que aquele que tem uma formação mais 

sólida, mais constituída. Essa escola reúne algumas dessas boas condições que ajudam para a integração de 

propostas dos cursos com a prática. Além de ter um corpo docente bastante estável, apesar de saber que isso 

não é uma garantia, porque existem escolas que têm profissionais muito antigos, e ainda assim o negócio 

também não anda. Aqui temos bons profissionais, que estão aqui há muito tempo, com boa formação 

profissional e acadêmica e ainda continuam fazendo formação continuada. São profissionais interessantes. 

Existem também estruturas em matéria de prédio, equipamentos e orçamento que banca qualquer necessidade 

específica de projeto. Qualquer trabalho e projeto que os professores queiram fazer, estamos auxiliando. 

Temos uma estrutura de prédio e de equipamentos bastante interessante. Temos também uma equipe técnica 

afinada, são quatro pessoas: uma diretora, um assistente de direção e duas coordenadoras pedagógicas. 

Quatro pessoas, bastante diferentes, mas que nos princípios se assemelham muito. Estamos aqui presentes, 

constantemente, se você vier aqui às dez da noite vai sempre encontrar alguém, ou o assistente ou a diretora. 

Você vai estar aqui sempre com as duas coordenadoras. Construímos recentemente uma rede de proteção 

para os alunos. Todo o recurso humano ou financeiro que esta escola recebe é potencializado, sempre com 

propostas. Os professores estão relativamente acostumados a fazer propostas também, e não temos 

resistências declaradas a qualquer tipo de inovação proposta, até porque eles sabem que têm uma equipe que 

vai ajudá-los, que vai segurar a onda. Por exemplo: Aqui nesta escola, as carteiras estão organizadas na sala 

de aula no formato de “U”. No início, isso provocou uma balbúrdia para poder implantar o projeto das carteiras, 

e com muito trabalho, muita discussão e muitas reflexões com idas e vindas, sempre com a noção que este 

processo não era linear. No primeiro momento, eles aceitaram e, quando uns meses se passaram, começaram 

a titubear, e neste momento percebemos que era hora de avaliar o projeto. Esse é o movimento que fazemos 

constantemente, eles estão habituados a propostas, são férteis nisso, absorvem com certa tranqüilidade. Não 

vou dizer que temos 100% de adesão a tudo que se propõem, mas como existe uma espinha dorsal que está 
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sempre incentivando, facilita agregar os outros que estão no meio do caminho, perdidos. Tenho claro que isso 

não existe em todas as escolas. Então, o que poderíamos ter minimamente, a possibilidade de garantir aos 

profissionais de uma escola um local de trabalho organizado e limpo, tratando as famílias como parceiras e 

uma equipe com vontade de trabalhar. Nem todo o mundo sabe tudo, mas se existe disponibilidades das 

pessoas, temos meio caminho andado. Sabe quando se diz: olha não sabemos, vamos estudar para ver como 

se faz, e ao longo do caminho vai avaliando, avançando e retrocedendo. Vamos pensar o oposto, por exemplo, 

quando se tem um prédio caindo, sem funcionários, professores que não fazem trabalhos coletivos, 

coordenadores pedagógicos que não são atinados, nem preocupados, sem condições para levar projetos 

adiante, diretor ausente. Nesse quadro realmente não se consegue implantar nada, nem o básico, nem o 

elementar, nem fazer as crianças aprenderem a ler e a escrever. O pessoal da rede municipal já tem isso um 

pouco incorporado, se a gestão vai trocar as prioridades, no caso desta escola que tem uma continuidade de 

trabalho, buscamos incorporar a cada gestão o que se tem de melhor, ou o que é benéfico ou mesmo o que é 

de melhor para incorporar no próprio projeto da escola, porque nenhum projeto se sustenta ou se implementa 

com menos em menos de oito anos. Não se faz nem um ciclo, não se consegue trabalhar nenhum ciclo dessa 

forma. Quando você percebe, já trocou de novo a gestão, então o que as escolas fazem é que acabam 

buscando seus próprios caminhos, meio na solidão, meio tateando nos acertos e nos erros. Com quem as 

escolas contam? No final com elas mesmas, por isso que é importante ter uma equipe com uma formação 

sólida. Não estou levantando a bandeira da super escola, independente, que ninguém precisa de nada, não é 

isso, não é essa a perspectiva, mas já que não temos garantia de continuidade mínima de trabalho Se 

tivéssemos o amparo da administração ajudaria muitíssimo, mas em quatro anos fica muito difícil implementar 

ou implantar alguma coisa que você possa colher frutos depois. Continuidade de políticas públicas seria 

excelente medida, ajudaria muito. 

 

6 - Qual o modelo de Formação Continuada que você considera mais adequado? 

� Posso apontar dois momentos que eu vivi de formação continuada mais recente, aquela formação 

desencadeada por duas administrações públicas bem diferentes. Uma delas foi da Marta Suplicy, na qual se 

desencadeavam formações com os professores, porém a tentativa era de dar conta de muitas coisas ao 

mesmo tempo, sem conseguir sistematizações. Por um lado, neste momento a atual administração Serra e 

Kassab, no qual a idéia de acompanhamento que eles têm é de coleta de dados, infinitas. Para mim, nem um 

jeito nem o outro é bom. Na verdade quando se coleta os dados, nunca se tem a certeza da fidedignidade 

desses dados, as escolas podem gerar dados que não sejam fiéis. Por outro lado, na gestão da Marta não se 

geravam dados quantitativos, e a falta de sistematizações impedia de se conseguir fazer mapeamento das 

dificuldades, achava-se, sabia-se que os alunos tinham dificuldades com leitura e escrita, mas não sabíamos 

quantas eram, onde estavam e por que estavam. Por outro lado esta administração solicita muito das escolas, 

atola as escolas com solicitações e correm o risco de não serem verdadeiras. Penso que formação e 

acompanhamento são uma parceria que deve ser pensada melhor. Tem que ter, sim, o acompanhamento em 

qualquer nível de formação seja da administração em relação com as escolas seja da própria escola. Mesmo 

quando o coordenador faz discussões nos horários coletivos com seus professores, só se estiver muito perto 

desse professor para saber ou avaliar que impactos as discussões geram em sua prática, claro que alterações 

de prática não acontecem da noite para o dia são realmente processos, mas se o coordenador não estiver 
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junto desse professor em sala de aula, fica muito difícil de avaliar a sua atuação como coordenador. Você corre 

o risco de discutir nos horários coletivos achando que está fazendo uma discussão bárbara, e às vezes são 

boas mesmo, mas às vezes não se refletem em sala de aula, a dupla formação e o acompanhamento em 

qualquer nível devem acontecer sempre próxima para se poder avaliar que impacto, alterações, modificações 

provocam em sua prática, senão deixa de ter sentido, se não tem alterações na prática, se não cutuca o 

professor pelo menos no mínimo pensar, ou ficar incomodado ela perde o sentido de ser, fica um exercício de 

diálogo, ou de leituras de texto vazios, não surtem efeitos. A formação pressupõe acompanhamento, seja da 

prática do professor do desenvolvimento de um todo. A administração pública deve ter sua parte também 

nesse acompanhamento, sem dúvida. Uma das coisas que também já se comentou muito são as 

descontinuidades de políticas públicas, isso é um problema bastante sério, não sei se em algum momento de 

nossa história vamos superar isso, não conseguimos ter um mínimo de tempo de absorção dessas políticas 

públicas dentro da escola, a menos que a escola aprenda a absorver apenas aquilo que interessa, e apagar o 

resto, porque as mudanças de governo são muito rápidas. Quatro anos é pouco tempo, impossível, mesmo que 

um governo no primeiro ano já saiba exatamente o que pretende, nunca acontece nada no primeiro ano, pelo 

menos no primeiro semestre, vai acontecer depois talvez em três anos. No último ano fica com caráter 

diferenciado por conta de eleição, e você não consegue colher frutos disso, a escola que não tem elementos 

para se autogerir fica à mercê das políticas públicas descontinuadas. 

 

7 - O que você pensa sobre formação continuada? 

� Imprescindível, para os educadores em geral e para o coordenador pedagógico em particular. É uma fonte 

de revitalização de sua prática, temos uma tendência de acomodação e refazer aquilo que sempre fazemos, e 

isso nem sempre ajuda os professores, até porque sempre falamos para eles repensar suas práticas. Então se 

eu não repenso a minha, fica mais difícil convencê-los a repensar a deles. Também penso que as formações 

continuadas não ruins por si só, quem dá o tom é o próprio sujeito que está lá aprendendo, se tem uma prática 

ruim, o pano de fundo que se forma para absorver aquela formação já fica ruim também. O problema é que 

quando você percebe já trocou de novo a gestão. Então o que as escolas fazem é que acabam buscando seus 

próprios caminhos, meio na solidão, meio tateando nos acertos e nos erros. Com quem as escolas contam? No 

final com elas mesmas; por isso é importante ter uma equipe com uma formação sólida; não estou levantando 

a bandeira da super escola, independente, que ninguém precisa de nada, não é isso, não é essa a perspectiva, 

mas já que não temos garantia de continuidade mínima de trabalho Se tivéssemos o amparo da administração 

ajudaria muitíssimo, mas em quatro anos fica muito difícil implementar ou implantar alguma coisa que você 

possa colher frutos depois. Continuidade de políticas públicas seria uma excelente medida, ajudaria muito, por 

isso talvez leve muito tempo, para se ter resultados bons sobre a formação continuada. O que acontece é que 

nem a escola tem esse tempo, nem as administrações dispõem desse tempo. A mesma moeda vale para 

outras atribuições, professor, diretor, todos vão aprender a ser quando está na função, ninguém dispõe desse 

tempo, muito menos os alunos dispõem desse tempo e o projeto da escola também não.  
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 8 Você compartilhou com os professores o que aprendeu nos cursos de formação continuada? Como? 

Sempre que possível, não de forma de ouvir e trazer. Passa por um filtro, pelo processo que a escola está 

vivendo no momento, passa pela minha avaliação e pela minha parceira também, se aquela discussão é viável 

naquele momento, vai um pouco do bom senso do coordenador, se não você queima uma discussão, não é 

aquilo o que o grupo está precisando naquele momento, você precisa estar muito sintonizado com esse 

movimento. Por exemplo, atualmente as discussões sobre os cadernos de área não estão sendo feitas nos três 

grupos de coletivo. Precisamos filtrar um pouco para o bem ou para o mal; às vezes você filtra, acha que é a 

melhor opção e, de repente, não é. Mas não trago tudo que vejo nas formações de forma imediata, para todos. 

Discutimos o caderno da administração em relação à leitura e escrita, porque sou cobrada; se não lemos, 

tenho uma cobrança feita pela administração. Hoje, por exemplo, o horário coletivo foi tomado por um 

sentimento negativo sobre os alunos, que acabou me contaminando, fiquei com um sentimento de impotência. 

Não acho que sejam todos os alunos e nem que as famílias sejam culpadas, parece que sempre os culpados 

são os alunos, que não têm hábitos de texto. As pessoas não conseguiram perceber que nós temos uma 

parcela de responsabilidade nessa postura de aluno. Acho que nós representantes da escola temos uma 

participação sobre este aluno que não quer, que não se interessa.  

 

9 - O que tem facilitado e o que tem dificultado você nesse compartilhar? 

O que facilita é a receptividade dos professores. Ganhamos este espaço com eles, quando trago as 

discussões, eles no mínimo se predispõem a ouvir, se a idéia for bem vendida, ou se conquistar se dispõem a 

interagir, participar, fazer isso não é uma coisa conquistada por mim, é um percurso que a escola já estava 

fazendo. É um facilitador, não tenho mais a necessidade de ficar no convencimento, isso já é um espaço 

conquistado pela coordenação. O que dificulta, às vezes, é que por ser um grupo de professores mais antigos, 

estão aqui muito tempo, às vezes é vantagem outras desvantagem, as mudanças de prática, os discursos 

ficam muito parecidos entre eles, então todo mundo já sabe o que todo mundo pensa, não tem nada inédito na 

história, e os professores novatos têm que se adaptar com os grupo já colocado. Por um outro lado, os antigos 

têm uma formação sólida, formação acadêmica com boas trajetórias dentro do magistério, e isso ajuda. 

 

10 - Quais os recursos que a escola oferece para você compartilhar esses conhecimentos? 

Disponho de tudo que precisar, desde o espaço físico, organizado para isso, equipamentos, biblioteca, uma 

diretora que apóia qualquer idéia que levarmos. As condições materiais e organizacionais são boas. Aqui 

nessa escola 100% do meu tempo sou coordenadora pedagógica, não divido esse meu tempo com outras 

funções que não sejam da minha prática. Tempo integral que envolve muita formação e também interação com 

os alunos e suas famílias. 

 

11 - Quais os recursos que você utiliza para compartilhar conhecimentos? 

Todos os recursos materiais, dados coletados com os alunos, esta administração por bem ou por mal, trouxe 

esse hábito de coletar dados e transformar e incorporar isso para rever os caminhos que estamos. Na 

administração da Marta não tinha tão sistematizado, era mais abrangente. 
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12 - Na sua opinião, qual é a função prioritária do coordenadora pedagógica? 

Penso que existem várias funções que são interligadas numa relação dialética, tem a questão da formação dos 

professores, que ocupa uma boa parte do meu tempo, a organização do próprio projeto da escola, a articulação 

dessas diferentes modalidades. Quando penso em formação de professores, articulação do projeto, junto estão 

as questões de seleção de conteúdos de avaliação, a interação com as famílias, como a escola se relaciona 

com a comunidade, são coisas que sempre estão juntas. Quando pensamos em trabalhar o currículo da 

escola, pressupõe a formação do professor que pressupõe decisões dentro do projeto que afetam as famílias. 

Quando falamos em trabalhar com as famílias pressupõe rever currículo que volta para formação, uma coisa 

influencia a outra. Formação, projeto, currículo. Percebo que nem sempre essas funções são visíveis para 

outros coordenadores pedagógicos tenho percebido isso, conversando com eles em reuniões. Não sei o que 

pensam, vejo que têm a formação inicial e continuada muito aquém, escutamos coordenadores pedagógicos 

dizendo que deixam de fazer o que precisam porque têm que organizar passeio, organizar festa junina, 

entregar coisas na coordenadoria, isso não é essência do seu cargo. De uma maneira geral, a formação dos 

coordenadores deixa a desejar, tanto a formação continuada como a inicial, o fazer da coordenação, nos 

depoimentos das pessoas que conheço deixa a desejar. A formação acadêmica de um educador é muito 

precária, não sei se a continuada dá conta de arrumar isso, talvez muitos anos de formação? Não sei se a 

administração tem mapeado, sobre as práticas dos coordenadores pedagógicos, quais práticas são 

interessantes, quais são deficientes. Não podemos cair no equívoco de culpar só o coordenador, senão 

ficamos sempre na mesma, o professor acha que é o aluno, o diretor acha que é coordenador, o coordenador 

acha que é o professor, alguns até são culpados, como saber? Acho que todos nós que trabalhamos na 

educação estamos envolvidos. 

 

13 - Por que você se tornou coordenadora pedagógica? 

� Inicialmente porque a sala de aula não estimulava mais. Minha trajetória iniciou na educação infantil, como 

professora depois com o cargo de professora de ensino fundamental I, e chegou uma hora que precisei fazer 

outra coisa. Nem a direção e nem a supervisão me atraem, a coordenação pedagógica que é meu grande 

prazer. Então você aprende a ser coordenador fazendo. Você é professor num dia, de repente passa num 

concurso vira coordenador, e vai aprendendo no seu fazer. Quem tem mais sensibilidade de aprender com o 

seu fazer melhor vai aprendendo na vida.  

 

14 - Descreva um encontro seu com os professores em que você busca compartilhar conhecimentos 

adquiridos num curso de formação continuada. 

Num primeiro momento com os professores é localizá-los de onde vem esta formação, antes de selecionar o 

que a escola está precisando naquele momento, tento não ocultar nenhuma informação, não nego nenhuma 

informação, tento passar e conversar para eles a formação na íntegra da mesma forma que recebi, não gosto 

de sonegar informação, tenho a impressão quando de cara filtramos aquilo que no meu ponto de vista é o mais 

importante e pode não ser o mesmo do professor, talvez tenha algum problema. Então num primeiro momento 

gosto de contar na íntegra como ocorreu, para que eles tenham acesso a todos os materiais, texto, vídeos, 

questões, para depois tentar canalizar ou recortar as coisas que nos dizem respeito, para o nosso dia-a-dia, 
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nossas deficiências, dos problemas de aprendizagem de nossos alunos. Depois disso, coloco para eles, o meu 

ponto de vista o que nos importa e será sobre isso que vamos aprofundar, normalmente os professores não 

discordam. Na minha experiência como coordenadora, percebi que quando colocamos encaminhamentos 

definidos poucos discordam, quando apresento assim de tudo isso que contamos para vocês, de tudo isso que 

vivemos, que estou trazendo, eu entendo como coordenadora que este ponto está pegando aqui na escola. De 

uma maneira geral não tenho contraponto, nem negação desse filtro, existe uma concordância. Definidos os 

pontos de aprofundamento, vamos tentando trazer a prática deles para a discussão, o que fazem na sala de 

aula, se for um texto teórico, discutimos o autor, vemos o que a teoria diz. Eu acho mais interessante iniciar 

essas discussões pela prática e, quando digo isso, quero dizer atividade, que atividades o professor está 

utilizando para desenvolver tais coisas nos alunos, que tipo de texto está fazendo com os alunos, que tipo de 

metodologias está usando, como é que ele realmente faz? A partir daí, tentar inserir algumas questões mais 

problematizadoras ou mais teóricas. Hoje entendo que esse caminho é o melhor. É preciso que os professores 

saibam qual o perfil da administração, o que pensam, para tentarem se situar inclusive politicamente dentro de 

suas práticas. Uma prática de formação que faço é que nessa administração Serra/Kassab todo o início do ano 

letivo o Secretário da Educação tem uma fala, dirigida aos professores. No ano de 2007, teve um DVD com a 

fala dele, acho importante apresentar na íntegra, porque eles precisam entender as entrelinhas e analisar as 

falas do secretário, para ir conhecendo o que pensam em relação aos professores, ao ensino e aprendizagem, 

enfim a administração da secretaria como um todo. É uma coisa chata ter que ouvir o secretário falar 20 ou 30 

minutos. Em tese é. O professor geralmente não gosta muito, mas achamos que é importante apresentar o 

material inteiro para depois fazermos o recorte, para entendermos qual é o contexto que aquela fala está se 

colocando. E no dia-a-dia uma continuidade sobre isso. Os cursos de formação continuada eu diria que o 

pouco ou muito de interferência dos cursos de formação continuada na escola vai depender das pessoas, o 

quanto estão realmente empenhadas em avançar em seus trabalhos, em garantir a aprendizagem dos alunos, 

o curso em si como foi pensado, formatado tem a parceria dos protagonistas de quem faz essa ação, se ele 

ajuda pudéssemos estar mais tempo com os professores, em sala de aula, com o movimento dos alunos. Mas 

não é possível porque temos muitas turmas, outras atribuições, apesar de focar uma boa parte do tempo com 

formação, temos outras tantas atividades como a articulação de projetos, ações da escola, que ficam por conta 

do coordenador. Essa administração é pior, parece que eles ignoram todos os outros profissionais da escola, o 

diretor raramente é chamado, o assistente de direção parece que não existe, é uma figura que está na escola 

cumprindo tarefas. Chamam a equipe técnica inteira para reuniões ou para conversas somente no início do ano 

letivo. Se fizermos uma comparação com o número de vezes que o coordenador é chamado em relação ao 

diretor, a diferença é disparada, sei que em vários momento o compartilhar com o diretor da escola é 

fundamental precisa estar no mínimo interado com as questões de formações e dificuldades pedagógicas. Não 

quero dizer que o coordenador não deva ser solicitado, focado. Ele tem que estar responsável, mas não dá 

para fazer apenas este recorte, precisa pensar no trabalho integrado. O que esta administração não avançou é 

entender a coordenação da escola na totalidade. Talvez por questões práticas ou políticas, na hora da 

convocação, eles chamam ora o coordenador responsável pelo ciclo I ora o coordenador responsável pelo ciclo 

II separadamente, com informações diferentes, então muito ou pouco vai depender do perfil da equipe escolar. 

Essa avaliação é muito subjetiva, ao menos que a administração avaliasse por índices mais palpáveis como: 

retenção, evasão, distorção de idade e série são índices interessantes. Tenho dúvidas se as administrações 
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possuem essas totalidade de informações ou de certezas em relação às formações oferecidas, até porque 

muitos fatores estão em jogo, o grupo de educadores, a relação entre coordenadores e professores, a trajetória 

individual de formação do profissional. Se temos professores com boas formações iniciais, penso que temos 

mais chance de ter um bom trabalho. O acompanhamento feito por meio de alguns desses índices, pode 

contribuir para que as administrações tenham uma melhor avaliação sobre as propostas de formações, e por 

meio desses índices, é possível focar quais escolas precisam de mais ajuda. A parceria com os supervisores 

escolares também é um meio interessante de conhecer cada escola. É claro que com os supervisores atuantes 

que não são todos, aliás, bem poucos, o atuante sabe dos mecanismos, como a escola conduz o trabalho ou 

não, sabe se os dados são reais ou são fantasiosos, mentirosos, porque pode acontecer. Numa cidade como 

São Paulo, muito grande e diversificada até por regiões essas são algumas fontes de acompanhamentos que 

não dá para desprezar, até porque a administração tem o dever de ofício de saber o que anda nas escolas. 

Enquanto coordenadora, penso que o ideal seria que a escola de alguma forma foi reforçada a divisão dos 

ciclos que eu considero complicada, porque garantir o todo da escola é necessário. Aqui na escola, 

combinados de irmos eu e a outra coordenadora em todas as formações. Então acontece uma formação para 

alfabetização dos anos iniciais 1° e 2° anos, uma formação de matemática também para anos iniciais, uma 

formação para áreas do ciclo II que não avançou quase nada, mas ainda existe, e uma formação para EJA. 

São quatro momentos de formação e nem sempre os responsáveis da coordenadoria por estas diferentes 

formações conversam. Sei que existem as especificidades de cada um, porém tinha que ter um momento de 

garantir o todo da escola, momento de pensar sobre como esta formação de EJA, por exemplo, interfere no 

ciclo I e II do regular, como o ciclo I interfere na formação do ciclo II regular. A impressão que se tem, é que o a 

coordenadoria de educação regional apenas multiplica a formação e não tem a autonomia de criar em cima da 

formação, são centralizadas, e as regiões multiplicam isso, o ciclo I e ciclo II pouco se conversam. Quando 

trago isso para a prática escola, tento integrar a duras penas, porque existe um não entender muito grande do 

ciclo I em relação ao II, e vice-versa. O elo encontrado foi procurar caminhos de ligação em relação à 

alfabetização, porque o ciclo II está caindo na real de que os alunos estão chegando com defasagem. Esta 

necessidade em função do aluno está obrigando que os grupos se vejam enquanto grupos mesmos e ciclos. 

Mas ainda não avançamos muito, não é um diálogo muito fácil. Penso que a formação continuada contribui 

para a minha prática, mas se pensarmos sobre os custos benefícios dessa formação sobre os índices que 

temos, podemos dizer que contribui muito pouco, pelo investimento que se fez, o que custa aos cofres 

públicos, é alto e o resultados não atendem. Livros, cadernos, assessoria, palestra, congressos deveriam 

repercutir muito mais. Vejo poucas pessoas felizes na sua profissão na escola que acabam interferindo na 

prática, então não sei se a formação continuada transforma ou não. Para mim, a realização profissional da 

categoria anda complicada, as pessoas estão vindo muito infelizes trabalhar, pode ser que não seja só na 

educação. Acho que a formação continuada tem o caráter de estar revigorando as práticas, que penso que 

talvez não seja só o estimulo financeiro que pode dar isso, ajuda, mas não é tudo. Aqui tem um corpo docente 

já idoso, quase no fim de carreira inclusive nós da equipe técnica, mas eu não me sinto desestimulada nem 

infeliz, gosto do que faço. Numa formação centralizada como essa administração, temos perdas porque 

fazemos a formação pela multiplicação e assim já vem filtrando da idéia original, porque esse é um problema, 

alguém pensou para outros executarem, esse pensamento passa para as regiões que passam para as escolas. 

Temos duas quebras até chegar no professor que é outra quebra. Uma quebra de quem pensou para quem vai 
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multiplicar, de quem vai multiplicar na região para a equipe técnica da escola, e da equipe técnica da escola 

para o professor, até chegar nessa cadeia é complicado. Seria mais interessante descentralizar algumas 

coisas, claro que enquanto administração é necessário manter uma linha comum a todo mundo, mas não dá 

para negar características específicas da região. As necessidades dessa escola não são as mesmas de outras 

regiões da cidade. Um bom passo é a formação direta com professores, porque eles têm direito a isso. Até 

porque eu filtro na minha perspectiva, mas o professor, enquanto profissional e autor, está na sala de aula e 

também tem o direito de filtrar sobre o que serve para a sua turma e o que não serve, não elimina o dever de 

ofício do coordenador, mas acrescenta, a garantia uma troca legal, qualificando a discussão. Atualmente trago 

para o professor uma discussão que ele não participou, fico apenas dando ciência, mas ele está alheio ao 

processo, possibilitaria ao professor uma formação menos vertical e mais horizontal, grupos de coordenadores 

e professores juntos. Talvez formações com grupos das próprias escolas em pólo onde todas estejam vivendo 

mesmos problemas com óticas diferentes como foi tentado fazer na gestão da Marta. Não sei como se 

articularia isso, enquanto rede não tenho idéia, mas para escola seria muito interessante enquanto movimento 

de formação, penso que há uma grande chance de se ter sucesso e continuidade de ação. 
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APÊNDICE E-  Entrevista com a Coordenadora Pedagógica – Marina 
 
 

Primeiro encontro – 20 de abril de 2007 
Segundo encontro – 08 de agosto de 2007 

 
 

1 - Quais os cursos de formação continuada de que você participou no período de 2001 a 2004? 

Na administração da Marta fiz todos, educação infantil, ensino fundamental, vivências culturais, mas não fiz 

aquele PROFA porque não foi estendido para coordenadores, gostaria de ter feito. 

 Fiz vários, todas as administrações oferecem cursos, mas o que foi mais marcante foi naquela época da 

Erundina. 

 

2 - Por que esses cursos de formação continuada foram importantes? 

Penso que não só esses dessa época da Marta Suplicy, mas todos os cursos são importantes porque 

possibilitam uma visão de como está a educação. Mas também vejo um forçar de barra nos cursos de formação 

continuada. Acho que pior do que está a educação, não dá para ficar, caos pior não dá para existir, este é o meu 

ponto de vista, é uma sucessão de coisas complicadas ao mesmo tempo. Não existe mais repetência então 

desestimulou tanto professores como alunos, acho que este foi o ponto crucial, não havendo repetência o 

professor não tem como cobrar. O aluno vem na escola e não quer saber de nada porque sabe que não vai 

acontecer nada. A maioria dos pais pouco incomoda, nesta escola existe um índice de analfabetismo muito 

grande. O professor sozinho não consegue fazer nada ele, precisa de parceria. Eu sempre fiz reuniões com os 

pais dizendo que precisávamos falar a mesma língua, eu cobro aqui e você cobra em casa, não precisa ensinar 

em casa, mas cobra que faça a lição, que tenha seu horário de estudar, mas os nossos pais não têm esse 

compromisso, porque os filhos deles passam de ano aprendendo ou não, e infelizmente eles não estão 

interessados que o filho aprenda, não podemos generalizar, a grande maioria não está interessada. Os 

professores têm interesse que os alunos aprendam, só que acabam perdendo também o incentivo porque 

chamam várias vezes os pais, e não vêm, quando vêm é para agredir, menos para saber da lição. Você precisa 

assistir uma reunião de pais do ciclo I até do ciclo II também é assim. Quando você começa a falar do seu 

trabalho do que faz e queremos a ajuda deles, eles falam assim: eu posso assinar que eu tenho outra sala para 

ir, não querem parar e escutar. 
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3 - Por que você buscou ou busca estes cursos? 

Quando eu busco e busquei, foi para meu crescimento, para ter como ajudar os professores, outros foram por 

convocação, que somos obrigados a ir, aí tem que ir na marra, você até procura aproveitar alguma coisa, 

sempre traz alguma coisa, mas é a longo prazo, é fácil você destruir alguma coisa e muito difícil de construir 

alguma coisa, e a educação foi destruída gradativamente as coisas começaram a ficar pior. Na escola em que 

trabalhei como professora na rede estadual, os alunos vinham com ficha com tudo que tinha aprendido era uma 

ficha de acompanhamento, alguns demoravam dois, três, quatro anos para ser alfabetizados, mas só iam para a 

3° ano se estivesse plenamente alfabetizados. Na prefeitura, quando veio o ciclo a maneira como foi aplicado, 

até hoje tenho a convicção que o ciclo não deu certo pela maneira como foi implantado, precisa haver uma 

mudança geral, de matrícula só mudou o nome, mas quando é matriculado é por série, o livro que ele usa é por 

série, só mudou o nome, nada mudou, isso é desanimador, porque você não tem estrutura para segurar uma 

coisa. Então quando vamos a esses cursos de formação continuada vemos uma proposta, mas quando 

chegamos aqui na escola continua tudo como era antigamente. 

 

4 - Quais os benefícios que esses cursos trouxeram para você? 

� Sempre traz alguma coisa, mas a longo prazo, a educação foi destruída, também acho que favorece a 

atualização das discussões pedagógicas do momento. 

 

5 - Dê exemplos de alteração na sua atuação enquanto coordenadora pedagógica após participar de 

cursos de formação continuada. 

Começo a pensar melhor, como o professor vai receber aquilo que levo. Penso em levar de forma mais leve 

para ele, a rever um pouco, dar uma refletida e passar aquilo que é mais importante. Existem coisas que é para 

o coordenador poder trabalhar, por causa das formações nós temos que cobrar, nós falhamos muito não 

cobrando os registros. Nós temos que cobrar isso. Também a rever os materiais de formação, não da forma que 

eles deram, não passar exatamente da mesma forma. Na administração da Marta, tinha cobrança de registro, 

não é como atualmente, às vezes reclamamos da outra administração, mas essa conseguiu ser pior, 

infelizmente porque queríamos que melhorasse. A cobrança nos ajuda, é muito importante o registro. É uma 

coisa que sempre discutíamos, da falta de registro, que o professor não registra, nós não registramos, e 

continuávamos sem registrar, isso me ajudou porque tudo eu estou registrando, tanto para nós quanto para os 

professores. Hoje mesmo vieram me perguntar como que eu registro, isso já é um retorno, é uma mudança que 

senti, não com rigidez, mas eu preciso do registro. Quero ver sinalizado, para ver como está o global, não 

podemos nos ater em classe por classe. Outra coisa que acho indispensável, que não é tanto de curso é minha 

mesmo, é fazer com que os professores sistematizem o trabalho deles principalmente a alfabetização, deixo 

mais ou menos livre para eles trabalharem aquilo que têm segurança, quando se trabalha com segurança se 

trabalha melhor, não que seja uma coisa que a coordenação está mandando, tem que ser diferente.  
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6 - Qual o modelo de Formação Continuada que você considera mais adequado? 

Aquele que vai colocando em prática a proposta teórica. Talvez neste ano, temos uma formação continuada 

tanto para os coordenadores quanto para professores de 1° ano chamado, este ano se estendeu para o 2° ano. 

Aí já houve uma quebra, nem todos os professores que estão na 2° estavam na 1° ano no ano passado, nem 

todos pegaram o livro da primeira já pegaram na 2°, então houve um buraco aqui não está havendo uma 

continuidade. O acompanhamento da administração também é importante. Aqui nós estamos fazendo o 

seguinte: eu e a outra coordenadora, nós vamos trabalhar todos os professores do ensino fundamental com 

esse livro, de 1° a 4° anos. Neste ano, estamos tendo a formação de português e matemática, então pedimos 

para os professores de 1° a 4°, porque eles não sabem o que vão pegar no próximo ano, então vão se 

preparando. Na administração da Marta era mais difícil de aplicar as propostas de formação porque eram mais 

abertas, houve o PROFA que era específico para professores de 1° ano, porém não era aberto para 

coordenadores, eu não tenho muito conhecimento sobre a proposta, tenho conhecimento do material, mas 

pouco, inclusive tentei me inscrever, mas não consegui. Entendo que o atendimento do coordenador e professor 

tem que ser paralelo. 

 

7 - O que você pensa sobre formação continuada? 

Volto pensando. Para falar sinceramente, não acredito muito não, mas penso sobre o assunto. Essa é minha 

postura pessoal, aquilo que eu não vejo nenhum resultado eu fico com os pés atrás. Não se refere a uma 

administração, é a questão do construtivismo, a maneira como foi implantado e como eles querem que seja. Não 

é possível, é melhor mesclar a proposta tradicional com a construtivista, essas formações com essa idéia não 

têm sistematização, e é necessário sistematizar, agora vou te dizer uma coisa tem lição que não acaba mais 

nessas formações de maneira geral, ficamos fazendo apenas planilhas. Acho bom fazer o diagnóstico, mas para 

que serve, para saber o que se vai fazer, e não apenas para diagnosticar, em seguida fazer outros diagnósticos, 

afinal o que estamos trabalhando em cada um deles? Essa administração está demais, pior do que as outras. 

Não temos tempo de digerir, de pensar intervenções, de estar fazendo as intervenções. Eles querem números, 

mas não estamos aqui pensando apenas em números. Por isso, acho os cursos importantes, mas não acredito 

muito não, e aquilo que não vejo resultado fico com os pés atrás. Normalmente nos cursos eles acham que você 

tem que ser construtivista parto do princípio de que não tem que ser, você tem que ser o que acredita, aí 

começa a forçar a barra.  

 

8 - Você compartilhou com os professores o que aprendeu nos cursos de formação continuada? 

Sim, compartilhei buscando sempre levar os materiais das formações. Nessa época tinha menos cobrança, 

ficávamos mais à vontade. Atualmente ainda compartilhamos, levando a lição para eles fazerem. Nessa 

administração atual tem um livrinho conversamos com eles e passamos a lição, a atividade que tem sempre no 

final, mandamos fazer as lições porque temos prazos para entregar. As lições que a administração mandou. 

Aqui temos quatro grupos de coletivo, eu participo de duas e a outra coordenadora de duas.  
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9 - O que tem facilitado e o que tem dificultado você nesse compartilhar? 

Dificultado são as muitas cobranças, então você já vai preocupada com o tempo de entrega das tarefas. Isso é 

um complicador, não flui normalmente, por causa dos prazos, tem professor que não gosta disso também. No 

período em que a nossa assistente estava de licença médica e a outra coordenadora de férias, meus Deus! sofri 

muito porque, eu sozinha, algumas coisas se atrasaram e lá na coordenadoria me cobravam a todo momento. 

Muita atividade para pouco tempo para estar discutindo, conversando e elaborando melhor. Na administração da 

Marta era melhor, mais tranqüilo, tinha menos cobrança e, portanto, compartilhava melhor, então levávamos o 

texto, sem tanta cobrança, que geralmente era fechado. Não gosto muito disso, porém dava para trocar idéias, o 

que podemos aplicar aqui, mas era melhor. Hoje é muito complicado porque eles precisam passar esse 

resultado para alguém também e ficam apertando a gente, e então o professor não sente retorno e nem nós 

coordenadoras. Aqui nessa escola temos muitos problemas de inclusão e de alunos analfabetos, os problemas 

sociais são muitos, ultimamente tenho percebido se avolumam, e isso reflete nos estudos. Talvez tenha alunos 

que até saibam, mas estão perturbados com os problemas, com a família que não acompanha, não sei por que 

colocam filhos no mundo para viverem dessa maneira, eu questiono muito isso. A vida deles é tão terrível que 

acabam não dando valor em nada, lidamos com esse tipo de gente que não cuida de roupas, ganha, usa até 

acabar sem lavar e depois jogam fora, na lixeira próxima da escola encontramos móveis, porque ganham não 

lutam pata ter nada e isso reflete na escola. A família não acompanha e nem se interessa por eles. A 

responsabilidade não é só nossa, outro complicador de nossa realidade é que, além de sermos formadores, 

temos que ser educadores pai, mãe, dar noções de higiene, que na verdade eles deviam trazer de casa, a 

escola apenas aperfeiçoa, dá formação acadêmica, somos educadores, mas não temos obrigação de mandar 

um aluno ao banheiro e ter que dizer para lavar a mão, nem mandando são capazes de fazer. Tudo isso vai 

entrando no nosso tempo, que na verdade temos, porém utilizados para dar leite, material, porque o governo 

deveria dar condição das famílias comprarem leite, material, uniforme. A escola não pode ficar com essas 

funções. Tenho um sentimento de frustração muito grande quando falo e vivencio isso O que tem facilitado são 

alguns professores e grupos que recebem bem, mas temos um grupo aqui bastante difícil porque questionam 

tudo, nada está bom para eles eu questiono os questionamento deles, é impossível que nada esteja bem, leva 

uma coisa não está bom, leva outra também não está bom, discordar de alguma coisa tudo bem, mas de tudo, 

então é porque não querem fazer nada, procuro conversar até para entender essa postura. Infelizmente tem um 

líder que manipula os outros e o que ocorre é que esse grupo acaba sendo prejudicado enquanto formação na 

escola. Quando levo alguma coisa, fica primeiro uma discussão do porque levar a atividade, então é muito 

desgastante antes de entrar no grupo fica um sentimento de não ter vontade de entrar ali, de mal-estar. Antes 

tinham uns professores que estavam mais difíceis, agora melhoraram.  
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10 - Quais os recursos que a escola oferece para você compartilhar esses conhecimentos? 

Quando a escola está bem de dinheiro, para xerox, reproduzir para dar para os professores fica mais fácil o seu 

trabalho. Agora quando não está, fica difícil. Alguns tempos atrás, que até agora não está, quando muda o 

tesoureiro da APM, não pode mexer no dinheiro, porque tem que ser o presidente e o tesoureiro para assinar o 

cheque, então até você achar o pai que tenha documentação que possa abrir conta em banco, que tenha o 

nome limpo, que tenha disponibilidade, sabe como são as coisas do papel, até mandar a ata da APM para ser 

registrada, levar no banco, todo esse tramite, legal que tem, nós ficamos sem dinheiro. Aí temos que ir para a 

diretora e pedir: Escuta, alguns professores estão pedindo determinadas coisas.. Este ano graças a Deus nós 

tivemos a seguinte resposta: Se não for muito caro, fala com o professor ele pode comprar, pedir a nota fiscal e 

traz para cá que quando tivermos dinheiro vamos reembolsar. 

 

11 - Quais os recursos que você utiliza para compartilhar conhecimentos? 

Usamos reprodução de xerox, resumos dos materiais, inclusive trago atividades que nós fazemos lá na 

formação, para que também respondam com seus olhares. Nada é pronto e seu saber nunca está completo. 

 

12 - Na sua opinião, qual é a função prioritária do coordenador pedagógico? 

Ajudar o professor em tudo que precisar, até saindo do profissional, se eu puder dar apoio até emocional, isso é 

importante porque o professor precisa estar preparado também emocionalmente. Às vezes, um problema 

particular começa a interferir no trabalho. Estar ajudando, junto com o professor, na busca de intervenções que 

melhorem a qualidade do ensino. Também penso que a formação nos horários coletivos pode ou não contribuir 

para a melhoria do trabalho do professor desde que você enquanto coordenadora não obrigue. É importante que 

parta deles mesmos, aos pouquinhos vai, mas é melhor não apertar muito. Os professores têm uma vida 

desgastante, correm de um lado para o outro às vezes com várias escolas; se o coordenador ficar dizendo você 

tem que fazer e obrigando o professor você acaba perdendo o professor que não são mais crianças afinal 

estudaram para isso. O horário coletivo não precisa ficar dependendo do coordenador, dá para caminhar 

sozinho até porque muitas vezes temos formações em dias de horários coletivos, não quero que fiquem 

dependo de mim, e dizendo que não fizeram porque eu não estava, o coordenador está para quando acontece 

uma emergência aí você tem que estar ali para dar uma assistência, mas não pode estar tudo em torno de você. 

Quer dizer que se estivermos em férias o professor também está de férias do horário coletivo? O coletivo é do 

professor. Atualmente estou fazendo o curso de EJA, que estou achando importante porque essa modalidade 

sempre fica jogada e com o grupo de EJA daqui, é muito bom, tudo que proponho para eles aceitam, eu estando 

ou não o grupo caminha sozinho. Em muitos momentos nós coordenadores fugimos da nossa função e nos 

tornamos burocráticos, existem épocas que temos que ver diário oficial, ver a freqüência da bolsa família, não 

tem ninguém da escola para ver isso, ou pelo menos que faça isso, aí sobra para o coordenador. Eu ajudo 

porque acho que estamos aqui para colaborar, mas aviso que estou fazendo a título de colaboração, não é essa 

a minha obrigação, mas a partir do momento que você pega para fazer precisa sair bem feito, não dá para falar 

não, você tem que abrir mão do pedagógico porque não tem gente suficiente para atender as demandas, porque 

você faz no computador, manda por e-mail e ainda tem que levar papel para que eles na coordenadoria usem o 

carimbo, não facilitam nada, só complicam, e o acúmulo de serviço é dobrado. Tenho sentimentos de frustração 
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novamente, porque o certo seria os secretários de escola fazerem, mas não conseguem fazer nem o serviço 

deles, quase que diariamente é isso, quando não é uma coisa é outra. No ano passado, eu tive que fazer até a 

inscrição da suplência, ir atrás de aluno e tudo. 

 

13 - Por que você se tornou coordenadora pedagógica? 

Porque queria conhecer e entender o outro lado, como se processa a cabeça do coordenador. Geralmente os 

professores acham que os coordenadores pedagógicos não pisam no chão estão sempre nas nuvens. Lembro 

que quando comecei uma professora da escola me disse que eu não seria coordenadora por muito tempo 

porque era muito prática, coordenador gosta de complicar, e você é prática, eu realmente não gosto de ficar 

enrolando e nem de falar sobre aquilo que não esteja convencida. Acho que primeiro tem que estar convencida 

para depois poder passar para alguém. Existem algumas coisas na educação que fogem da minha 

compreensão, talvez pela formação tradicional, acho que muita coisa foi jogada fora de repente, a maneira como 

eu fui alfabetizada, como eu alfabetizei nada servia mais, era para esquecer e começar tudo de outra forma, eu 

não vejo muito sentido nisso e nem resultado concreto nas propostas pedagógicas, acho que da maneira como 

foi implantado o construtivismo (época da Erundina) mais ou menos em1987 no Estado, foi tirado o chão dos 

professores, porque foi de uma maneira muito errônea, porque não pode corrigir, não pode por vermelho é uma 

sucessão de não pode, não pode....e aí o professor ficou sem uma direção. Quando iniciou esta proposta, eu 

estava no Estado como alfabetizadora e na prefeitura trabalhava com 4° ano, lembro que comecei a estudar os 

temas foi aí que tomei contato com as leituras da Emilia Ferreiro, Ana Teberosvky, para começar entender, mas 

eu não pela aplicabilidade na nossa realidade, porque uma coisa é você fazer uma pesquisa com 10 ou 12 

alunos outra é aplicar numa classe super lotada, me via enquanto professora com uma responsabilidade muito 

grande. A nossa coordenadora não ajudava, ela dizia apenas que nós tínhamos que ser construtivista, eu 

pensava como vou ser construtivista? Eu construo o que a partir do nada? Porque principalmente os alunos da 

prefeitura têm uma bagagem muito limitada, lógico que eles têm a leitura de mundo dele, mas é muito pobre, o 

que eles têm é muita bagagem de vida, sofrida, agora intelectual não têm nenhuma. Quando eu fui ser 

coordenadora pedagógica, essas propostas construtivistas me atrapalharam muito porque eu percebo que nos 

cursos de formação você tem que ser construtivista parto do princípio que não têm que ser, você tem que ser o 

que você acredita. 

 

14 - Descreva um encontro seu com os professores em que você busca compartilhar conhecimentos 

adquiridos em cursos de formação continuada. 

Vou até o grupo, passo uma liçãozinha e corro para a minha sala para fazer as outras tarefas, e depois a coleta 

de dados, é uma dificuldade porque alguns professores não querem corrigir as avaliações diagnósticas, 

sobretudo de leitura, e estou exigindo que corrijam. Infelizmente eles não querem corrigir, às vezes tenho que 

corrigir novamente. Então é assim, chegamos lá no horário coletivo, passamos lições para os professores e eles 

da administração já cobram. O professor está vendo o coordenador apenas como cobrança, chegou para passar 

a lição, às vezes chegamos na sala e os professores dizem: Ah não queremos! E o pior, mandamos as 

planilhas, vamos estudar os dados apontando a quantidade de alunos com problemas de aprendizagem, 

esperamos intervenções, e quando voltamos para a escola, pensamos quais intervenções faremos. Mas aí não 

dá tempo porque chegam cada vez mais planilhas para fazer, é uma planilha em cima da outra. Nós enquanto 
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coordenadoras que intervenção estamos fazendo que não dá tempo para nada! Não estou tendo tempo para o 

coletivo da escola por causa dessas tarefas. Quando temos tempo, procuramos nas formações dentro da escola 

discutir a importância de ensinar todos os tipos de letras para os alunos, não só a letra bastão, porque ele vai 

pegar um livro e vai ver letra de imprensa desde o 1° ano, assim como também o caderno de caligrafia é bom, 

pegar na mão do aluno é bom o traçado de letra é importante. Quando se tem esses problemas é porque o 

professor nunca olhou, e nem se preocupou em dar caligrafia para o aluno ir melhorando, ele tem que melhorar.  

Outro dia entrei na sala de aula e comecei a olhar uns cadernos, depois a professora me disse que achava que 

ia levar uma bronca, porque ela estava sistematizando. Para mim, sistematizar significa terminou de fazer tudo o 

aluno tem que saber que B+A = BA, chegar lá como era antigamente, porque hoje você vê o global vai 

trabalhando o “nomezinho” dele, a “letrinha”, quantas vezes abre a boquinha é o informal, chega uma hora que 

tem que saber que b e a dá ba, se mostrou b com a em qualquer lugar ele vai saber, não é só aquela memória 

visual essa memória visual é para o princípio, depois ele tem que saber, se não ele vai ficar preso e nunca vai 

estar alfabetizado por completo. Antigamente existia preocupação, o capricho de pegar o traçado da letra, dar 

caligrafia, ir melhorando, tem que melhorar. Isso é falta de trabalhar o aluno, não sistematizaram, isso é um 

problema advindo do construtivismo e também das nossas salas de aula que são super lotada, sobretudo de 

1ano, com no mínimo 38 alunos, que são a base de tudo. Até o ano passado, chegava aos 42 alunos. Isso me 

frustra, porque como vou cobrar do professor que pegue na mão do aluno se ele tem 42 na sala, é difícil é muita 

gente, e sendo que a grande maioria não tem ajuda em casa, eles não dependem única e exclusivamente do 

professor. Percebo que temos bons professores, mas que acabam se perdendo muitas vezes por conta disso, a 

sala numerosa, não dá para fazer um trabalho individualizado. Temos um professor que está ficando com alunos 

no seu horário individual para dar reforço aos alunos que necessitam, pegam os mais fraquinhos e mandam 

lição para trabalhar mais individualmente porque na classe eles não conseguem. Isso é dedicação. É que o 

sistema não ajuda, não deveriam montar classes com muitos alunos. As classes do curso regular noturno estão 

lotadas a 8B tem 43 alunos, e a suplência do 1º termo que tem 50 alunos, quando todos vêem não existem 

lugares para todos porque as classe não foram feitas para este número.O construtivismo veio para dar 

liberdade, facilitar para o trabalho, mas não podemos jogar fora o tradicional, todos que foram alfabetizados 

tradicionalmente. Não tenho frustração nenhuma de saber ler e escrever e nossos alunos chegam no 8° ano 

analfabeto e daí o que fazemos? Isso é falta de trabalhar o aluno. Não trabalharam o aluno. O sistema não 

ajuda e as classes são lotadas. 
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APÊNDICE F – Entrevista com a Coordenadora Pedagógica – Alice 
 
 

Primeiro encontro - 25 de maio de2007 
Segundo encontro – 07 de agosto de 2007 

 
 

1 - Quais os cursos de formação continuada de que você já participou no período de 2001 a 2005? 

Nesta época, não lembro dos cursos do governo Marta, lembro do PROFA, este curso fez parte do governo 

Marta, mas não fiz, mas conheço sua estrutura do Estado. O que fui aprendendo foi no governo da Erundina, 

ficamos dois anos com o grupo de formação que no começo era uma vez por mês depois a cada vinte e um dias. 

O primeiro curso, que participei como professora na época da Erundina, foi Alfabetização Teoria e Prática, eram 

poucas pessoas da escola, geralmente uma ou duas pessoas no horário de trabalho. Lembro que o primeiro 

curso que fui era no horário de aula, o foco era alfabetização. O que fui aprendendo comecei primeiro com o 

Estado e depois na prefeitura. Nessa administração, estão fazendo o Ler e Escrever com formação para 

coordenadores pedagógicos. Uma vez por mês, temos a formação de língua, e uma vez por mês, matemática. A 

formação está bem organizada e arrumada, o que se discute não é novidade para mim, mas é um grupo que 

gosto, porque tem hora que se ficarmos só dentro da escola, você vai emburrecendo, então precisamos sair fora 

para resolver algumas questões. 

 

2 - Por que esses cursos de formação continuada foram importantes? 

Porque se ficarmos na escola, vamos emburrecendo, um coordenador ou um professor sempre tem que estar 

dentro de alguma formação caso contrário não damos conta. Hoje penso que a formação para professor deve 

ser dentro da escola, para coordenador fora da escola. Quando eu era professora, na minha escola nunca se 

teve horário coletivo, desde que se começou no governo da Erundina, fizeram aquela questão da 

interdisciplinariedade. Minha escola era piloto, e tivemos muitas formações, o pessoal dos NAEs vinha para 

escola, e as coordenadoras cuidavam disso, tinham muitas formações dentro da escola, ainda que tivessem 

distorções, mas existiam preocupações faziam um trabalho conosco. Como a escola era piloto, as pessoas 

vinham até a escola e trabalhava em JEI conosco, era uma equipe do NAE, mas depois que acabou a gestão 

Erundina, acabou tudo porque aí foi Maluf e Pitta e não tivemos mais nada. Na gestão da Marta, era professora, 

e nossa coordenadora comentava que as formações eram mais para o individual, para ela não revertia dentro da 

escola para um trabalho coletivo. Quando virei coordenadora, eu dizia não quero cometer os mesmos erros das 

minhas coordenadoras, porque não tínhamos nada na escola. O que era bacana na escola quando era 

professora é que tínhamos um grupo de mais ou menos três a quatro pessoas que sempre estudávamos fora da 

escola para discutir. O modelo que tinha de coordenação daquela época do governo Marta, não sei se tinha 

formação; se tinha ficava muito no individual aquilo não vinha para escola. Nesta atual administração, temos 

formação e também cobrança, acho que temos que viver um pouco de cobrança para podermos fazer, porque 

todo o bimestre temos que olhar o resultado da escola, temos uma formação e temos que ver os resultados do 

1° e 2° ano em relação sobre o que os alunos sabem a respeito da escrita e da matemática, esses dados vão 

para a coordenadoria de educação e depois de tabulados, recebemos a tabulação respectiva de cada escola. Os 

dados quantitativos são fundamentais, não se pode fazer uma formação, investir com os coordenadores e deixar 
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de lado depois. Quando a escola está abaixo do índice, recebemos um relatório com a média das escolas por 

coordenadorias, você vê a sua escola e compara, quando seus índices estão baixos, tem a supervisora de 

ensino cujo papel é estar pensando com o coordenador quais intervenções e ações para melhorar esses dados, 

não sei se essa lógica acontece em toda rede, pode ser que não, mas aqui às vezes a coisa funciona. Nossos 

índices aqui na escola ainda estão muito baixos. Não estou muito preocupada em atingir a meta, e, sim, com 

nossos alunos que não aprenderam a ler e como fica no próximo ano. Tenho colegas coordenadoras que sabem 

que seus índices estão baixos, mas não sabem como fazer para melhorar os dados, porque o problema é formar 

os professores aqui na escola. Comecei este ano aqui na escola, mas escuto depoimentos dos coordenadores 

que estão desde o ano passado o quanto eles aprenderam na formação continuada, lógico que só este curso 

não dá conta, você precisa de saber mais um pouco.  

 

3 - Por que você buscou ou busca estes cursos? 

Porque queria aprender a fazer melhor para os meus alunos, porque comecei a fazer os cursos quando ainda 

era professora, e estava lá com minha cartilha. Dávamos o suor e as crianças chegavam ao final do ano letivo 

sem aprender, sem avanços, estava insatisfeita, com o que eu fazia. Fui buscar na formação aprendizagens de 

melhores intervenções e mais pontuais, para entender melhor. Cheguei a fazer formações que líamos textos 

colocávamos algumas questões, e ficava no raso, incomodava porque fazíamos o curso e todos achavam lindo e 

maravilho só que não chegava na realidade da escola. Tudo que busco trago para escola, não só para ficar na 

JEI, nos horários coletivos, é preciso entrar na sala de aula do professor e fazer junto com ele. Nessa formação 

do Ler e Escrever, sou convocada, mas gosto de ir, tudo o que apresentam lá eu já sei, mas gosto de ir porque 

são informações que às vezes esquecemos e acabamos lembrando, e também para sentir o que as outras 

escolas estão pensando e fazendo. No último encontro, saiu o índice novo das sondagens. Minha escola não 

está boa, saí depressiva do encontro. O que é bacana na formação é que sempre você sai com alguma coisa 

prática para trazer para escola.  

 

4 - Quais os benefícios que esses cursos trouxeram para você? 

Vou falar igual o menininho do vídeo do projeto cobra do PROFA, ele disse assim ”A gente fica sabido, abre a 

mente”. Porque se ficamos muito tempo sem estudar, parece que é difícil, tão longe. O benefício da formação 

que te leva a estudar mais a buscar e você começa estudar. Hoje mesmo, já vi algumas coisas que eu preciso 

estudar, quero saber um pouco mais a respeito, quando vamos para formação o primeiro benefício é o de voltar 

a estudar para melhorar o seu trabalho. Quando eu era professora pensava assim: não quero ser essa 

professorinha esperando as coisas e reclamando, enquanto coordenadora também não. Quero buscar 

aprofundar o que sei, para melhorar as questões do ensino, porque isso me incomoda muito, essa escola me 

incomoda muito, esses alunos e professores não leitores, o tempo todo me incomoda. 

 

5 - Quais as mudanças que você percebeu após a sua participação nesses cursos de formação 

continuada? 

É preto e branco. Se pensar na época como professora foi radical, do que fazia antes de começar formação e, 

depois, claro que a mudança não foi de hoje para amanhã foi uma construção, quando olho meu caminho vejo o 

que fui construindo, se voltasse para a sala de aula faria muita coisa diferente, porque aprendi observando. O 
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que posso dizer que é novidade, é sobre a questão da matemática, hoje vejo uma diferença entre o que pensava 

e do que tentava discutir com os professores antes. Estamos construindo outro caminho, porque a matemática 

ainda é uma novidade para mim, quando vamos estudar, procurar aprofundar você começa enxergar outras 

maneiras de como trabalhar com alunos e professores, sempre tem uma mudança profunda, muito grande. A 

formação permite que as coisas não fiquem na superficialidade, você precisa focar o que é mais necessário para 

a escola, professor e quais as maiores dificuldades no momento, o coordenador precisa enxergar isso. No ano 

passado, se discutia as questões que vinham das formações, mas às vezes aquela não era a questão do 

professor no momento. Quando cheguei aqui, em setembro o grande foco deles era a questão da alfabetização 

no sistema de escrita e ficavam discutindo revisão de textos, projetos e não davam conta disso, o foco era outro. 

Cheguei e também comecei a discutir revisão de textos, elas diziam “bacana”, mas sabe quando você olha para 

a expressão e via que não era isso que estavam querendo falar. Existem coisas que ainda não faço, mas já sei 

que deveria fazer é a questão do registro, ainda me sinto “um zero à esquerda”, primeiro era a questão de 

organização dos papéis da escola, isso já consegui, os registros são muito ruins ainda, ficam na memória, não 

consigo colocar no papel, não é por falta de tempo é por falta de hábito e perdemos muito quando não 

registramos. Isso é uma coisa que não fazia de maneira alguma e agora estou começando a fazer, mas estou 

consciente de que preciso fazer mais, o que faço é muito pouco, precisa melhorar. O acompanhamento junto 

com os professores agora é mais sistemático, antes fazíamos a formação apenas nos horários coletivos, hoje 

acompanho mais, em sala de aula, e agora começo a ver que a fala era uma e a prática era outra, isso fazia 

pouco, este ano comecei a acompanhar mais os professores, isso a formação continuada me ajudou. Quando 

era professora, achava que como coordenadora teria que fazer esse trabalho de formação e acompanhamento, 

quando chegamos na escola, se não se cuidar passa o dia sem fazer nada pedagógico. Quando chego aqui, 

pego minha agenda, marco os itens burocráticos e procuro resolver no início para me livrar logo. Na escola, é 

muito difícil existe a questão de ter cuidar de quatro grupos coletivos, poderia acompanhar muito melhor os 

professores, quando se é professor não se tem a dimensão disso, você precisa passar para o outro lado para 

sentir isso, agora eu consegui entender algumas questões da atuação da minha coordenadora, não que 

justifique. Enquanto coordenadora nós dentro da escola... A Ana Teberosvky uma vez disse que devíamos calçar 

o sapato do outro, só calçando para você sentir. Quando vejo algumas coordenadoras que não dão conta de 

algumas coisas, falo “perfeito”. Eu mesma esqueci de uma sondagem de matemática agendada, para entregar, 

veio a semana da criança, uma loucura, não vou deixar os professores sozinhos, então ficamos uma semana ou 

mais sem formação, porque precisa ajudar em outras coisas, falta isso, aquilo, como coordenadora tenho que 

ajudar, uma correria. Esses momentos também são importantes para estreitar os vínculos. Mas não perco meu 

eixo que é a formação de professores. Falo para a equipe de formação da secretaria, de educação: vocês não 

sabem o que é a escola, o chão e a realidade das escolas. 

 

6 - Qual o modelo de formação continuada que você considera mais adequado? 

� Essa do Ler e Escrever desta atual administração parece um bom modelo. O ano passado era quinzenal e 

neste ano é mensal. Existe uma continuidade dos conteúdos que estão sendo discutidos, cada encontro tem 

uma ligação com o encontro anterior. Não é estanque onde cada encontro se vê coisas diferentes, também o 

que é interessante é o que os conteúdos discutidos são interessantes para você voltar e discutir na escola, então 

se aprende lá discute e depois discutimos as questões das estratégias metodológicas, e quando sobra tempo 
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planejamos e preparamos pautas para discutir nos horários coletivos da escola. Atualmente, isso não está 

funcionando bem porque quase não sobra tempo, aí discutimos nas JEI e existe a tarefa de fazer um registro 

para levar no próximo encontro. O que acho fundamental também para um modelo adequado de formação é 

aquele com acompanhamentos, porque quando voltamos no encontro seguinte começa com a tarefa de casa 

como foi a discussão lá na escola, quais dificuldades e avanços o que sentimos em relação ao professor. O 

interessante também é que criamos um vínculo e não temos medo de dizer as dificuldades, as coisas que não 

deram certo, porque às vezes em encontros de formação acontece das pessoas não relatarem as coisas que 

não deram certo, dizem que está tudo muito bem, isso é ficar na superficialidade. Algumas pessoas não gostam 

que falem dos erros, sempre ela acerta, na formação nosso grupo está bacana nesse sentido, sou a primeira a 

dizer falo que fui fazer isso e saiu completamente diferente e das minhas dificuldades. Meu grande nó é a 

matemática, porque temos encontros específicos de matemática, eu falo: “Olha estou aprendendo matemática”, 

agora temos um vínculo maior e todos colocam suas dificuldades. Penso que as pessoas que trabalham nas 

secretarias da educação poderiam ir lá na escola ver ao vivo as verdades, porque aqui quando o professor diz 

está tudo bem que fez e deu tudo certo, vou lá na classe para ver, às vezes dizem, justo hoje, porque justo 

aquilo, quando começa assim é porque não foi tudo certinho como falaram, esse acompanhamento as 

secretarias de educação deveriam fazer também. O que está legal são os dados quantitativos, os índices, se 

estiver tudo na superfície os dados mostram, não dá para mascarar os dados, porque vêm avaliações de fora, 

então essa coisa de cobrança é boa. Aqui eu sei como estão os trabalhos porque vou à sala de aula, e temos os 

mapas internos indicativos e importantes para pensarmos em ações interventoras, não para dizer olha sua 

classe está ruim, quais ações podemos planejar para que isso melhore. Quando existem visitas das equipes 

formadoras, participando de JEIs, com a coordenadora observando a coordenadora dos órgãos centrais é muito 

bom, porque, se o coordenador deve observar o professor, também é importante que as equipes dos órgãos 

centrais venham até as escolas para observar o coordenador e fazer intervenções necessárias. Na época da 

Erundina teve um movimento de organizar dados quantitativos para futuras intervenções parece que não foi 

muito para frente. No governo Marta, não se fazia isso, não se sistematizava nada. O que precisaria mais é 

pensar em registro analisá-los. Tem a hora de se discutir em pequenos grupos, hora de socializar, hora do 

formador fazer a conclusão das discussões. Mas também tem um outro lado, eu sou a CP que acompanha as 

formações do EJA, e a equipe de EJA dessa atual administração inventou de fazer algumas formações e logo 

que cheguei fui numa delas, mas não gostei da primeira que fui. Eram quatro encontros. Fui em dois e não 

retornei, não gostei do modelo de formação porque a pessoa ficava como que dando aula, primeiro começou 

com aquelas coisas de levantar auto-estima, de dinâmica de grupo, estamos cansadas de saber que auto-estima 

se melhora a partir do momento que se aprende. Isso eu não gostei, este ano até marcaram das 10:00 às 14:00, 

cheguei lá antes do horário, e começou 10:30 h e quando foi 12:00h encerrou, e uma pessoa que foi lá só falar e 

fica ali só falando, não que eu não goste de ir a palestras, quando vou escolho quem quero ouvir, e foi uma coisa 

muito ruim. Teve uma pessoa da disciplina de Arte que falou muito bem, mas não tinha nada a ver com o 

momento, o modelo é muito ruim. Reclamei com o grupo de formadoras que faço do Letra e Vida, disse que é 

impressionante uma mesma administração ter modelos tão diferentes de formações, elas disseram que não 

conseguiram intervir muito nisso. No ciclo II, também acontece algo parecido, as pessoas também fazem 

reclamações, existem poucas coisas bacanas, não é algo com continuidade. Quando cheguei aqui no ano 

passado, fui em duas ou três formações do ciclo II; a primeira que fui não gostei, era uma pessoa entendida, 
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mas...o modelo era chato, ela falava demais, só ela falava, não colocava o grupo para discutir. Ela até tentou 

colocar, mas discussões superficiais e ela não puxava o eixo das discussões. O problema é que quando vamos 

a uma formação tentamos repetir o modelo na escola, essa formação do ciclo II não trabalhava as estratégias 

metodológicas de formação, é apenas expositiva, alguém falando e dando aulinhas sobre um tema, não quis 

mais ir. Este ano eu acredito que continue assim, a linha delas é essa, dar aula, com a idéia do vou te ensinar, 

isso é legal para aprofundar meus conhecimentos, mas não ajuda enquanto formadora de professora.  

� Não quero ir mais para o grupo do ciclo II. Aqui temos duas professoras de português que fazem um trabalho 

muito bacana, tivemos discussões legais com diagnóstico de sondagem sobre leitura de alunos de 5° ano, e 

depois elas expuseram para o grupo todo, foi bom. 

 

7 - O que você pensa sobre formação continuada? 

Acredito nas formações continuadas, são necessárias, só a nossa formação inicial não dá conta de nada, 

acredito que o caminho é a formação continuada tanto dentro da escola como fora porque às vezes só dentro do 

local de trabalho não é suficiente. Aqui nesta escola o que se tem aqui nos horários coletivos não é suficiente é 

pouco o professor e coordenador tem que buscar fora. Aqui dentro digo que o que sei é muito para o que tenho 

que fazer aqui, mas falo também que preciso saber mais, porque só isso não basta, então o caminho é a 

formação porque a inicial não forma ninguém, não é suficiente. No caso de dentro da escola, nós coordenadores 

que cuidamos dela, percebo que nos horários coletivos que os professores que já participaram de outras 

formações ou outros cursos fora da escola avançam mais do que outros que não participam. 

 

 8 - Você compartilhou com os professores o que aprendeu nos cursos de formação continuada? 

Sim, é o que mais faço, nas discussões coletivas, nos horários de JEI, quase todos horários, faço formação, vou 

dizendo que sou uma parceira principalmente na questão da matemática. Temos todos os materiais das 

formações e abordo como a formadora faz lá no curso, tento fazer igual. Nessas questões acontece que 

discutimos vamos atrás dos textos sugeridos, e depois o que elas mais gostam são as atividades, primeiro chego 

com a discussão e as atividades, deixo por último. Acho que o papel de coordenador é muito difícil, fica meio 

sozinho. No final de 2005, esta administração começou um trabalho com o trio gestor das escolas que era 

composto diretor, coordenador e supervisor. Não sei até onde foi essa discussão, o problema é que troca muito 

de equipes nos órgãos centrais, e este ano não vi nenhuma discussão a respeito disso, mas acho isso bem 

necessário e deveriam retomar. A administração Marta também tentou fazer isso, mas não foi para frente 

também. 

 

9 - O que tem facilitado e o que tem dificultado você nesse compartilhar? 

Facilitado é o vínculo com professores é fundamental no seu grupo de trabalho. Aqui o nosso é até de amizade 

mesmo, mas isso não significa que não irei cobrar deles. É uma parceria. Digo para eles que também estou 

aprendendo. É verdade porque saio da formação e antes de chegar na escola vou ler e estudar mais. Se eu não 

souber, como posso fazer para aprofundar a discussão? O que dificulta é o movimento da escola, às vezes você 

está com tudo organizado para fazer um encontro de formação coletiva, grupo de JEI, e tem assunto que às 

vezes demora duas semanas para se discutir por conta de intervenções no calendário como: reuniões, aqui nós 

temos às vezes movimento de moradores, vem polícia, helicóptero, e as mães vêm apavoradas buscar os filhos, 
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falta de professores, tudo isso atrapalha. Começamos discussões muito bacana, mas o tempo é pequeno. Isso 

me dá ansiedade, às vezes saio com um vazio, com a sensação de que não deu nada certo foi pouca discussão. 

 

10 - Quais os recursos que a escola oferece para você compartilhar esses conhecimentos? 

Estrutura para a reprodução de texto, xerox, TV e vídeo, temos uma salinha de JEI, só para este objetivo, 

filmadora estou começando a registrar o trabalho do professor para trazer nas discussões em JEI, sala de 

informática. 

 

11- Quais os recursos que você utiliza para compartilhar conhecimentos? 

Uso muito TV e vídeo e a reprodução de textos a máquina de xerox, também temos um retro projetor. 

 

12 - Na sua opinião, qual é a função prioritária do coordenador pedagógico? 

Penso sobre o meu papel e acho que é fazer com que os professores façam os alunos aprenderem a ler e 

escrever, fazer a formação com os professores para saberem planejar e desenvolver um bom trabalho em sala 

de aula, ajudar as professoras a desenvolver um bom trabalho em sala de aula de acordo com as propostas da 

administração e as expectativas de aprendizagem, é o pedagógico. Se eu der conta disso, já está muito bom. 

 

13 - Por que você se tornou coordenadora pedagógica? 

Nunca quis sair de sala de aula, sempre amei sala de aula, fui diretora de escola durante dois anos, na prefeitura 

de Guarulhos e pedi demissão, voltei para sala de aula. Não queria funções administrativas, depois de um tempo 

comecei a trabalhar com formações de professores no Estado de São Paulo, então fiquei como professora na 

prefeitura e formadora no Estado. E enquanto professora, comecei a organizar e fazer os grupos coletivos, 

comecei a fazer formação enquanto professora. Então comecei a pensar que só sairia da sala de aula se fosse 

para ser coordenadora pedagógica, porque gosto muito de aluno fico sempre perto de aluno, não sei se todos 

são assim, mas eu sou. Quis ser coordenador para fazer um trabalho de formação com os professores para 

melhorarmos a qualidade de ensino. Enquanto professora, não podia fazer além de discutir nos horários 

coletivos, não podia acompanhar nas salas, o trabalho é pequeno alcança apenas um ou dois colegas, então 

resolvi fazer concurso, e também ficava muito brava com a minha coordenadora da escola, porque ela não tinha 

um trabalho de formação e sempre achei que faz falta, precisamos disso. Acho que quis ser coordenadora 

também por essa razão, para preencher esse buraco. Não quis nenhum cargo de administração porque gosto da 

parte pedagógica. É a questão do alcance, estou gostando, existem horas que fico dizendo “O que estou 

fazendo aqui”, mas depois passa, é um grande desafio. Se não cuidarmos ficamos burocráticos. Existem muitas 

demandas burocráticas, memorandos, papéis, isso me incomoda, porque o coordenador deveria estar apenas 

fazendo formações.  

 



 

 197 

 
14 - Descreva um encontro seu com os professores em que você busca compartilhar conhecimentos 

adquiridos num curso de formação continuada. 

Na formação eles dão tarefa para a pessoa que estão formando, como exemplo, observar o fazer do professor, 

gravar e ver quais as intervenções que você pode fazer. Isso eu aprendi. Dizem: vocês vão organizar com os 

professores uma atividade de escrita, então voltamos para a escola e organizamos, planejamos. O professor 

aplica, você observa. Eu tenho uma coisa que não sei se é boa ou ruim, vou à sala de aula com o professor e 

falo: “Vamos lá, vou te ajudar”. Não fico parada observando porque eu vou ver um erro para quê? Para dizer: 

“Olha você esta errada?”. Eu vou junto. Se o aluno está fazendo perguntas eu digo para o professor pergunta 

isso ou aquilo, dou a cola, junto com a professora vamos fazendo as intervenções e nunca ninguém reclamou. 

Outro dia, fui tentar gravar uma atividade de uma professora que é muito séria e queria gravar uma atividade de 

revisão de texto, gravei um pedaço, depois eu levei para o grupo e ela fez um depoimento dizendo que só deixou 

gravar porque ela tinha confiança em mim de que não ia expor de maneira negativa. Então, a primeira coisa na 

escola é você conseguir construir um vínculo e também mostrar para o professor que você sabe fazer o que está 

pedindo para ele fazer, não adianta dizer faça isso se eu não sei. Lá no curso, vejo que algumas colegas 

coordenadoras, que apresentam dificuldades porque dizem como vou ensinar para as minhas professoras se eu 

não sei. Aqui eu poso entrar em qualquer sala de aula e ficar que as professores não se importam, isso eu 

conquistei. Aqui me sinto à vontade com o grupo até porque acabei de sair de sala de aula. Existem questões 

que elas falam e agora o que faço com esse menino, e eu digo nem eu sei o que você vai fazer, então viram que 

eu não sou a maravilhosa, mas digo vamos tentar e vamos juntos, elas começam a perceber que nem sempre 

porque é coordenador temos as respostas para tudo. Não são nos livros nem nos manuais que achamos a 

solução, temos que fazer para aprender fazer. Aqui na escola temos cinco grupos coletivos, fazemos o 

acompanhamento dos grupos I, II, III às terças e quartas-feiras, e, nos outros dias, quem tem JEI se junta com 

seus pares para planejar atividades. No grupo I no horário das 9:20 às 10:50, participam professores de Fund I e 

Fund II, então separamos e sou responsável pelo Fund I, até porque nesse grupo estavam todos os professores 

do 1 º ano e a discussão sobre alfabetização não interessava aos professores do Fund II. No grupo II das 10:55 

às 12:25, a outra coordenadora é responsável, e no Grupo III – 13:25 às 14:25 também ficam professores do 

Fund I. Estamos com algumas ações. Por exemplo, uma professora pegando seus alunos que têm mais 

dificuldade vamos fazer um mutirão, hoje mesmo teve uma experiência, à tarde tem outra, e vamos avaliar. 

Fizemos assim: sentamos, planejamos, imprimi o material que ela vai usar com os alunos e deixo tudo pronto. Às 

vezes, a justificativa dos professores é de não ter tempo de organizar material, então venho e faço, levo pronto e 

vamos fazer, deixar só por conta deles não dá. O ciclo II até que está tendo uma discussão interessante, mas 

não sei, depende muito, as professoras de português estão participando de uma formação fora da escola, 

porque nossa escola está dentro de um projeto das 77 escolas que tiveram os índices mais baixos da capital de 

alunos que não têm leitura e com baixa competência autônoma, que acontece uma vez por mês estão vindo com 

atividades e questões para discutir. 

 

 

 

 

 


