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RESUMO

PREVIATTELLI, Wania Maria. Interação Coordenador Pedagógico – Professores: um
estudo sobre leitura colaborativa. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação:
Formação de Formadores). Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de
Formadores. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016.

O presente trabalho trata de uma pesquisa que teve como objetivo analisar em que medida os
coordenadores pedagógicos, sujeitos da formação sobre didática da leitura se apropriaram dos
princípios da leitura colaborativa/compartilhada e como encaminharam essa discussão junto
aos professores. Utilizou-se a técnica dos incidentes críticos para a coleta de dados junto aos
coordenadores pedagógicos de uma Diretoria de Ensino da Rede Pública Estadual do interior
de São Paulo. Como referentes teóricos foram utilizados textos de autores que tratam dessa
formação, como Délia Lerner, Isabel Solé, Frank Smith e Ângela Kleiman. A análise das
respostas permitiu identificar que: há diferentes entendimentos acerca do propósito da leitura
compartilhada e a quem se destina; a recorrente ideia de “ajuda ao professor” nos
encaminhamentos propostos por eles é ainda baseada em caráter prescritivo. Os dados
permitiram, ainda, a análise do tipo de interação entre os coordenadores pedagógicos com
seus professores e suas consequências na prática pedagógica.

Palavras-chave: Coordenador pedagógico; aprendizagem da leitura; formação de professor;
interação.

ABSTRACT

The present work is a research that aimed to analyze to what extent the pedagogical
coordinators, subject of training reading teaching have appropriated the principles of
collaborative/shared reading and as forwarded this discussion with teachers. The critical
incident technique were used for data collection with the pedagogical coordinators of a
Directorate of Public Education in the interior of São Paulo State. As theoretical referents
were used that deal with authors of such training as Délia Lerner, Isabel Solé, Frank Smith e
Ângela Kleiman. The analysis of the responses identified that: there are different
understandings about the purpose of the shared reading and to whom; the applicant's idea of
"help the professor" in forwards proposed by them, yet prescriptive character-based. The data
allowed the analysis of the interactions between the pedagogical coordinators with their
teachers and their consequences on pedagogical practice.

Keywords: pedagogical Coordinator; learning to read; teacher training; interaction.
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INTRODUÇÃO

Da professora à formadora

E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à
procura,
Se eu to pudesse dizer, então não seria desconhecida,
[...].
(Saramago, 2010, p. 17).

Como a grande maioria dos professores, iniciei meu percurso de educadora sem
experiência prévia, apenas com muitos sonhos e uma grande crença de que seria capaz de
ensinar - todos os alunos de minha sala de aula - a ler e a escrever.
À época, 1977, acabara de me formar e estava recém-casada também. Iniciei como
professora substituta, numa escola onde uma amiga lecionava. Nas escolas da rede pública
estadual de São Paulo não havia coordenador pedagógico e os professores mais experientes
não compartilhavam seu trabalho, por conseguinte, não havia momentos de trabalho coletivo.
As dificuldades eram muitas e os recursos poucos, tanto pessoais como da própria
escola. Para os alunos havia um ‘kit’ composto de cadernos, lápis, borracha, apontador e
cartilha. Para os professores, giz (e nem sempre, pois lembro-me de comprar várias caixas,
principalmente os coloridos), diário de classe e a lousa - geralmente em péssimas condições.
Havia nela tantos buracos quanto nas atividades de leitura e escrita que eu conseguia planejar
para os alunos.
Comecei a procurar cursos e a inscrever-me naqueles que a própria Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo oferecia em parceria com as universidades públicas, como
USP, e privadas, como PUC-SP.
Na busca por melhores formas de ensinar e tentando enxergar, de fato, os meus alunos,
fui aos poucos organizando algumas produtivas estratégias de Alfabetização. Tendo assumido
a regência de classes de Alfabetização, utilizei muitas das conhecidas e polêmicas - cartilhas,
tais como: Caminho Suave e Abreu Sodré. Havia muitas outras, àquela época, mas não me
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recordo de seus títulos. Em geral, traziam nomes dos animais e outras palavras usuais no
cotidiano das crianças.
Utilizei, juntamente com as professoras da época, os métodos sintético, analítico,
analítico-sintético, palavra geradora, centro de interesse, dentre outros, a fim de, em uma luta
incansável, obter melhores resultados na alfabetização.
Algo de que me recordo, como um alento, eram as leituras de contos tradicionais que
fazia, pois elas provocavam brilho nos olhos das crianças. Outra boa lembrança vem das
atividades que planejei a partir dos assuntos de interesse - direto - dos alunos, porque elas se
convertiam em desafios estimulantes para eles.
Meus esforços acabaram por resultar em um convite para coordenar o Ciclo Básico da
escola em que eu trabalhava naquela ocasião. Coordenar as propostas de Alfabetização era
uma experiência ainda mais desafiadora, porque teria de pensar e planejar o processo de
alfabetização de outras crianças que não eram os meus alunos e com as quais não mantinha
contato direto. Construir uma proposta de alfabetização única e de uso conjunto com minhas
parceiras-professoras, seguindo os mesmos pressupostos teóricos, era um grande desafio.
Assim, comecei por ouvi-las e a relatar o conteúdo e os encaminhamentos trazidos nos
cursos destinados aos coordenadores do Ciclo Básico. Todas traziam as mesmas queixas de
alunos provenientes de famílias penalizadas pelos poucos recursos de subsistência e por
vários outros problemas relativos à estrutura familiar, tais como ausência do pai e/ou da mãe,
questões de alcoolismo, violência, dentre outros. Parecia que tínhamos muito pouco a fazer
pela aprendizagem daqueles meninos e meninas.
Naquele momento, surgiu o Projeto IPÊ, um curso de Alfabetização, baseado nas
pesquisas de várias partes do mundo sobre o fracasso escolar nos anos iniciais na rede de
ensino público, cujo objetivo era compreender como a criança aprende a ler e a escrever e o
que leva algumas dessas crianças a aprenderem e as outras não. Mortatti (1994)¹ diz que a
mais importante pesquisa de Emília Ferreiro é a que afirma que a escrita é uma representação
da linguagem e não um código e que a criança é um sujeito ativo, capaz de interagir com a
leitura e a escrita.
Minhas primeiras experiências com essa concepção de Alfabetização me impactaram
fortemente. Um de meus alunos, tentando organizar as letras recortadas de uma revista, olhoume de repente e disse: ‘Essa letra tem no meu nome?’. Eu confirmei que sim. Seus olhos logo
buscaram as demais letras que formavam a escrita do seu nome. Ele olhou pra mim e sorriu
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como quem diz: ‘Que fácil!. Daquele momento em diante, aquele menino passou a escrever
todas as palavras buscando ajustar todas as letras que a formavam.
Nesse período, fiquei com um turno na sala de aula e outro na coordenação do Ciclo
Básico. Hoje, avalio que aquele ‘deslocamento de função’, em períodos contrários, me ajudou
muito na minha constituição ‘atual’ de formadora. Passei a estar sempre com “um olho no
peixe, outro no gato”, isto é, minha preocupação como professora era investir na alfabetização
dos meus alunos; como coordenadora era organizar um trabalho coletivo junto com minhas
parceiras de ciclo, com o objetivo de que todos pudéssemos nos beneficiar de
encaminhamentos e orientações que vinham da Secretaria Estadual de Educação (SEE).
Toda aquela rica experiência foi acompanhada da minha efetivação na rede pública
estadual como professora de Ciclo I, cargo que ocupei por oito anos. Nesse tempo, vieram os
filhos e com isso a necessidade de articular o profissional e o pessoal. Não havia Educação
Infantil na escola na qual trabalhava e, com isso, fui trabalhar em uma escola particular.
Atuei, então, como orientadora educacional por treze anos.
Meu foco, entretanto, permaneceu o mesmo: queria melhor atuar junto ao grupo de
professoras e manter-me centrada nas necessidades de aprendizagem dos alunos. Busquei
muitos cursos, fora da escola para aprimorar meu trabalho de orientadora educacional,
sobretudo, os que estavam voltados à constituição do papel do coordenador pedagógico e da
orientação educacional.
Cursei Psicopedagogia e fiz vários cursos sobre a concepção construtivista, os quais, à
época, eram oferecidos pela escola Galileu Galilei e pela Escola da Vila. Queria muito
entender melhor e aprofundar-me nessa concepção de aprendizagem e neste modelo de
ensino, que concebe os alunos como seres pensantes. Naquela ocasião, eu já intuía que os
alunos sabiam mais do que permitíamos que eles demonstrassem na sala de aula. Também me
preocupava com a prática dos professores que “mesclavam” métodos de ensino. Aliás, esse
incômodo levou-me a desligar-me da escola.
Retornei para sala de aula, mais preparada e com um novo conjunto de saberes sobre o
modo como os alunos aprendem, sobre a gestão da sala de aula, as relações e as interações
possíveis entre o professor e os seus alunos, além, é claro, de novas proposições didáticas.
Na nova escola, mais uma vez, tive a felicidade de encontrar um grupo de profissionais
experientes. Alguns professores que também tinham exercido a função de coordenação
pedagógica e outros professores que tinham participado da elaboração de sequências didáticas
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em diferentes áreas como Matemática, Ciências, História e Língua Portuguesa. Foram anos
intensos de muita aprendizagem tanto na sala de aula quanto na interação com um grupo de
professoras extremamente colaborativas e com uma boa proposta curricular nas mãos.
Entretanto, sentia que ainda me faltavam saberes para fundamentar a minha prática
pedagógica.
Permaneci por mais quatro anos na mesma escola e função e, ao final desse período,
ingressei, por concurso público, na Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do
Campo, para atuar como orientadora pedagógica. Essa mudança de função e retorno à rede
pública de ensino representou um divisor de águas em minha carreira de profissional na
educação.
Em São Bernardo do Campo comecei a fazer parte de um grupo de formadoras que, por
tanta generosidade, me ensinara o significado de um trabalho coletivo de formação e de
parceria com os professores. Esse grupo acolheu as ingressantes que, como eu também tinha
sido chamada para compor a equipe de técnicos pedagógicos daquela Secretaria de Educação.
Devido à municipalização, o número de escolas sob responsabilidade daquela Secretaria havia
aumentado, pois escolas estaduais passaram a compor a rede municipal. Foi a partir dali que,
de fato, tomei consciência das concepções que subjazem às práticas pedagógicas e pude
reorganizar e ressignificar a minha própria prática, encontrando, verdadeiramente, os
princípios que tanto havia buscado até aquele momento.
Naquela Secretaria de Educação também encontrei uma grande parceira que,
generosamente, compartilharia comigo seus conhecimentos e suas experiências constituídos
até aquele momento, sobre formação de formadores. Ela vinha de um longo caminho de
formação iniciado ali mesmo em São Bernardo do Campo e que havia se ampliado no
Ministério da Educação (MEC), para desenvolvimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) em Ação, depois no Programa de Formação de Professores Alfabetizadores1 (PROFA).
Em 2002, quando nos conhecemos, ela tinha a tarefa de coordenar a formação pelo PROFA,
realizada em parceria com o MEC. Eu fazia parte de um grupo de orientadores pedagógicos
que recebia formação em didática da alfabetização, da leitura e da escrita e sobre a concepção
de formação do PROFA. Assim, cada uma de nós havia assumido um, dois ou três grupos de
professores com o propósito de realizar este curso para os professores das séries iniciais da
Rede.

1

PROFA: Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/apres.pdf .
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Depois de quatro anos atuando nessa equipe, fui chamada para atuar como
Coordenadora Pedagógica (CP) na Secretaria de Educação do Município de São Paulo.
Tentador! Tinha a possibilidade de trabalhar mais perto de casa e o salário era duas vezes alto.
O fato é que esse chamado chegou tarde demais. Eu já havia criado vínculos com a equipe de
São Bernardo do Campo e mais ainda com o meu trabalho lá.
Trabalhei por mais doze anos, compondo a equipe de orientação técnica responsável
pela formação de professores e das equipes gestoras daquela secretaria de educação.
Naquele período, elaborou-se a Proposta Curricular do Ensino Fundamental e essa foi
outra experiência extremamente enriquecedora, pois a fizemos de forma participativa com
equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, professores e demais representantes da
comunidade escolar, sob a supervisão e assessoria de profissionais especialistas de cada área
de ensino. As orientadoras pedagógicas, preocupadas em manter os mesmos pressupostos
teóricos que embasava o PROFA, realizaram trabalhos de formação e reuniões entre a nossa
equipe e os assessores externos, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de São
Bernardo do Campo. Ao final de dois anos, publicamos a proposta curricular.
Desse trabalho realizado com base na parceria, nasceram muitas conversas e reflexões
sobre o trabalho colaborativo e ações de formação. Um novo convite me foi feito: compor a
equipe de formadoras do Projeto de Formação em Didática da Alfabetização, Leitura e Escrita
Nenhum a Menos. O Programa destinava-se aos professores do 5º ano ao Ensino Médio e
tinha por objetivo ajudar no desenvolvimento das competências escritoras e leitoras,
esperadas dos alunos em suas respectivas etapas e séries. A constatação era de que muitos
alunos não alcançavam condições adequadas de leitura e de escrita ao longo dos anos de
formação e alguns, ainda, apresentavam dificuldades muito básicas, correspondentes a uma
fase muito inicial da aquisição do sistema de escrita.
Aderi ao Projeto e nele permaneci durante o ano de duração. O grupo de formadores do
qual fiz parte acabou sendo incorporado ao Programa Letra e Vida, uma edição paulista do
PROFA, realizada pela SEE-SP, Programa que existe até hoje. Tenho uma imensa gratidão
pelas minhas parceiras nesse grupo, pois aprendi com elas muito mais do que uma concepção
de ensino e de aprendizagem ou uma metodologia de formação ou, ainda, sobre Didática de
Alfabetização, Leitura e Escrita, embora tudo isso já fosse muito. A verdade é que descobri,
com elas, um novo olhar para a vida, para as pessoas, para a relação com o mundo e com os
objetos de conhecimento e, acima de tudo, a generosidade necessária ao fazer pedagógico.
Nascia ali, minha carreira de formadora de formadores, um trabalho que me desafia até hoje.
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Nos últimos dez anos, trabalho no “Programa Ler e Escrever”, da SEE-SP, fazendo
parte da equipe de vinte e três formadoras que se ocupam da didática da leitura, da escrita e da
alfabetização destinada a equipes gestoras, supervisores, coordenadores pedagógicos e
professores coordenadores do núcleo pedagógico das Diretorias de Ensino do interior e da
capital do Estado de São Paulo.
Em minha trajetória profissional e, ainda hoje, como comprova a pesquisa de Placco,
Almeida e Souza (2011), o papel do coordenador pedagógico em termos da formação dos
professores ainda não é totalmente claro e compreendido. A ideia de que o sujeito da
aprendizagem é apenas o aluno, visto quase sempre como criança ou adolescente, contraria a
convicção de que todos aprendem o tempo todo, inclusive os adultos, os professores, os
coordenadores, os gestores e os demais profissionais da Escola. Cabe, aqui, relembrar
Perrenoud (2000) para reconhecer que todos os profissionais da Educação devem aprender
continuamente, pois nunca estarão formados por completo, o que esbarra em outras questões
identitárias e subjetivas, nem sempre simples e tranquilas.
Por isso mesmo, as dúvidas e as indagações persistem em minhas reflexões sobre o
trabalho de formadora. Elas me levam a buscar novas respostas teóricas e estratégias que
possam ampliar a possibilidade de superação de preconceitos e dificuldades que interferem na
prática de coordenadores e professores. Essas ideias acabam por diminuir a potência desses
profissionais em termos da aprendizagem de alunos de todas as etapas da educação escolar.
Como diz Saramago (2010, p.18), se soubéssemos “como é a ilha desconhecida não a
buscaríamos”, isto é, se soubéssemos como é o homem e a sua natureza, não buscaríamos
compreendê-lo tão profundamente e ao longo de nossas vidas. O fato é que nada sabemos e
por isso desenvolvemos trajetórias a fim de encontrar algumas respostas. Mais que respostas,
encontramos afinidades e essa é a marca do caminho percorrido até aqui, onde encontrei
propostas que dialogam tão fortemente com minhas mais profundas crenças sobre: o que é
educar, o que é aprender e as possibilidades de ensinar na interação, na relação e no contexto.
Esse encontro é também a motivação para a busca de mais conhecimento e clareza, eis a razão
do presente trabalho de pesquisa.
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CAPÍTULO I

1.1 Um breve histórico do PROGRAMA LER E ESCREVER

O Estado de São Paulo iniciou uma formação em didática da alfabetização, leitura e
escrita por meio do curso “Letra e Vida”, nome atribuído ao mesmo curso de alfabetização
realizado pelo ministério da Educação de 2000 a 2002 (PROFA) em nível nacional. Em São
Paulo, o curso Letra e Vida teve início em 2003 até 2007. O conteúdo do Programa era a
didática de alfabetização, leitura e escrita da língua portuguesa para os anos iniciais do Ensino
Fundamental I e também a metodologia de formação.
A metodologia de formação se apoiava na resolução de situações problema, no uso de
situações de salas de aula das redes públicas de São Paulo, gravadas em vídeo que retratavam
os conteúdos tratados em cada unidade de estudo. Seguimos o modelo de formação proposto
pelo PROFA e reeditado pelo Programa de Professores Alfabetizadores – Letra e Vida em
2003, que assumia o compromisso com o desenvolvimento de competências profissionais. De
acordo com Perrenoud (2000):
(...) o exercício da competência passa por operações mentais
complexas, subentendidas por esquemas de pensamento, que
permitem determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e
realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente
adaptada à situação. As competências profissionais constroem-se em
formação, mas também, ao sabor da navegação diária do professor, de
uma situação de trabalho à outra. (p. 15).

Assim, o sujeito da formação (professor, coordenador pedagógico ou gestor) era visto
como sujeito ativo de seu processo de formação. Todo conteúdo deveria partir, sempre, das
práticas já realizadas e dos saberes já constituídos, os quais seriam problematizados para que,
os sujeitos da formação pudessem estabelecer alguma relação entre o que se estavam
aprendendo e o que já sabiam antes.
Aprender exige uma elaboração pessoal que passa, necessariamente, pelas experiências
anteriores dos sujeitos que vão repensar sua prática. Esse movimento reflexivo não é
espontâneo e, também, é potencializado pelo coletivo, pois, muitos conhecimentos são o
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produto de discussões e construções conjuntas. De acordo com o Guia de Orientações
Metodológicas Gerais, utilizado pelo Programa Ler e Escrever:
O trabalho coletivo e a aprendizagem em colaboração são recursos
valiosos, pois permitem que professores e formadores aprendam uns
com os outros, o que potencializa mutuamente a ação de todos para
responder aos desafios relacionados à atuação mutuamente a ação de
todos para responder aos desafios relacionados à atuação profissional
de cada um. (SÃO PAULO, 2003, p. 27).

O curso era realizado em três módulos com a duração de quinze semanas cada módulo.
Elaboravam-se materiais para a formação dos professores, mas não havia material de uso
direto dos alunos. Havia sim, sequências de atividades e projetos a serem desenvolvidos pelos
professores para serem aplicados em sala de aula. A produção dos alunos e os registros dos
professores e coordenadores eram socializados e analisados nos encontros de formação do
curso.
Essa prática adotada gerou o desejo e a expectativa de continuidade. Os professores
passaram a sentir a necessidade de acompanhamento e formação permanente, inclusive a
criação de materiais a serem utilizados pelos alunos. Assim, supervisores, diretores e
coordenadores tornaram-se responsáveis pela extensão do programa no cotidiano escolar.
Vale dizer que o Programa Ler e Escrever foi implantado pela Prefeitura de São Paulo,
em 2005, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos da Rede Municipal. Em
2007, tornou-se parte da política educacional do Estado de São Paulo, visando alcançar as
metas de melhoria da qualidade de educação da Rede Pública Estadual.
Tendo a escola como lócus, o foco da formação do Programa Ler e Escrever, assim
como foi no curso do Letra e Vida, era a didática da alfabetização, a leitura e escrita, ou seja,
o modo de aprender e ensinar a ler e a escrever.
O programa se constituía de um conjunto articulado de quatro eixos:
1. Formação de formadores e gestores – sujeitos imprescindíveis para a ação formadora.
Eles são agentes importantes para a implantação do programa efetivamente na escola –
mais o acompanhamento institucional. As idas até as escolas eram periódicas, uma vez
ao mês, e se configurou como um importante referencial sobre os impactos da
formação na sala de aula, na aprendizagem do professor e dos alunos. Esse trabalho de
supervisão do Programa ofereceu os subsídios necessários para a sua implantação e
desenvolvimento.
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2. Produção e distribuição de material impresso: Guias de Orientação Didática para os
professores e Cadernos dos alunos. Livros de literatura Infantil que deveria compor a
biblioteca de classe; jornais, revistas Ciência Hoje.
3. Bolsa Alfabetização – Programa para os futuros professores da Rede, fruto da parceria
entre Secretaria da Educação do Estado e Fundação para o Desenvolvimento da
Educação, com as Instituições de Ensino Superior - de âmbito estadual. Voltado para
alunos de Pedagogia e Letras apoiam professores-regentes, nas classes de 1ª série do
Ciclo I/EF, em atividades de alfabetização. Denominados alunos-pesquisadores, os
professores em formação inicial desenvolvem uma pesquisa de investigação didática,
sob a orientação dos seus professores nas instituições em que estudam.
4. Avaliação de desempenho dos 2º anos, 3º anos e 5º anos do Ciclo I – Sistema de
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP2). Segundo site
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o SARESP é aplicado com a
finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista,
visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a
melhoria da qualidade educacional.
Ao longo desses dez anos de formação com os PCNP e PC da Secretaria de Educação, a
equipe de formadoras e supervisoras do Programa foi avaliando processualmente e fazendo
diversos ajustes na formação oferecida para contemplar, cada vez mais e melhor, as
necessidades formativas dos grupos de gestores e coordenadores, sem perder de vista o
objetivo de promover a alfabetização e a aprendizagem da leitura e da escrita por todos os
alunos da Rede Pública Estadual de São Paulo. Do ponto de vista da concepção de ensino e de
aprendizagem, o PROFA Letra e Vida e o Programa Ler e Escrever seguiam o construtivismo
como referencial e as pesquisas e ideias de Ferreiro e Lerner.
Os sujeitos envolvidos na formação realizada pela equipe de formadoras eram: diretores
de escola, supervisores de ensino, professores coordenadores da oficina pedagógica (PCNP) e
professores coordenadores das escolas (PC). A ideia era propor uma formação em que todos

2

No Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), os alunos do 2º, 3º, 5º, 7º
e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio têm seus conhecimentos avaliados por meio de
provas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação. Os
resultados são utilizados para orientar as ações da Pasta e também integram o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP).
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se comprometessem com o desenvolvimento das várias ações do Programa, implicando-se e
responsabilizando-se pela sua implantação e pelos resultados decorrentes dele.
Uma das crenças básicas do Programa - Ler e Escrever - é a de que aprendemos uns
com os outros. Esse olhar para o coletivo como um potente lugar de aprendizagem vinha
desde as primeiras ações formativas de Parâmetros Curriculares em Ação. Perseguimos a
construção do espírito de coletivo e a aprendizagem em parceria no âmbito da formação
continuada como uma metodologia que, além de privilegiar a resolução de situações
problema, reflexão sobre a prática e aprofundamento do conhecimento didático, permitia a
articulação entre teoria e prática. A socialização de experiências de aprendizagem posta no
centro da formação de professores permitia perceber a interação entre os profissionais e
também provocar o avanço na construção do conhecimento didático.
Desde a sua implantação, a formação no Programa Ler e Escrever foi concebida como
um processo contínuo e cooperativo, que promove um movimento de ação-reflexão-ação, no
qual a teoria fundamenta a reflexão sobre a prática. Era foco da formação o conhecimento
didático da alfabetização, da leitura e da escrita, que tinha como objetivo possibilitar a
transformação da prática. Em todos os segmentos a discussão sobre o ensino tornou-se fator
importante, buscando-se um diálogo permanente com a aprendizagem dos alunos.
Em 2014, os instrumentos de avaliação - internos e externos - de leitura e escrita dos
alunos das séries do Ciclo I das Redes Públicas de ensino - em especial no Estado de São
Paulo (onde atuamos), revelaram um grande avanço na aprendizagem dos alunos, o que
confirma o impacto positivo dessa formação ao longo de sua implantação. No que diz respeito
à aquisição do sistema de escrita pelos alunos, é expressivo o avanço nesses últimos dez anos.
Por outro lado, os dados das avaliações também revelaram que, não obstante esses
avanços, os alunos ainda apresentavam problemas na leitura compreensiva, isto é, localizar
informações explícitas, implícitas, relacionar informações para compor os sentidos do texto e
compreendê-lo em sua integralidade.
A análise dos dados das avaliações externas e os registros de acompanhamento das
escolas, somados aos dados das formações realizadas e também aos depoimentos dos
professores, coordenadores, e profissionais desta Secretaria, apontou para a necessidade de
investir ainda mais no conhecimento didático sobre o ensino e a aprendizagem das práticas de
leitura.
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A figura abaixo apresenta os dados do SARESP até 2009 que servem para ver a
evolução da aprendizagem dos alunos mediante as ações do Programa Ler e Escrever. Ou
seja, para evidenciar os avanços dos alunos nessas avaliações e que era preciso manter o
investimento na formação da didática da leitura.

Figura 01 – Desempenho SARESP até 2009

Fonte: Revista Ensayos e Investigaciones, 2010.3

Figura 02 – Média de Proficiência do 3º Ano do Ensino Fundamental no SARESP 2013

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2013.

3

WEISZ, Telma. Formação, Avaliação e Políticas Públicas. ENSAYOS E INVESTIGACIONES. Este texto
foi pronunciado durante o I Simposio Internacional de los posgrados en Escritura y Alfabetización, Universidad
Nacional de La Plaza. Março, 2010.
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Figura 03 – Distribuição dos Alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental por Nível de
Desempenho / Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior –
SARESP 2013

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2013.
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Figura 04 – Distribuição dos Alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental por Nível de
Desempenho / Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior –
SARESP 2013 (em %)

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2013.

Figura 05 – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2014.
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Figura 06 – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2014

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2014.

Figura 07 – Evolução Temporal das Médias de Proficiência
Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2010 a 2014

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2014.
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Figura 08 – Distanciamento das Médias de Proficiência Aferidas em Relação à Expectativa
do Nível de Proficiência Adequado para os Anos/Série Avaliados
Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2014

Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2014.

Uma aspiração central do Programa Ler e Escrever era fixar bases para o exercício
autônomo e cooperativo da profissão docente. Pensando nisso, ao longo dos anos, o Programa
foi discutindo, estudando e organizando as formações em outros desenhos que atingissem o
seu objetivo maior: contribuir para a aprendizagem das crianças de 1ª ao 5º ano e, que todos
os alunos lessem e escrevessem, convencionalmente, até o final do ciclo I ou, ainda, até o
final do 3º ano inicialmente e depois até o final do 1º ano.
Ainda assim, manter o foco na aprendizagem dos coordenadores e dos professores nem
sempre garantia que as mudanças necessárias para a aprendizagem dos alunos acontecessem.
Mesmo tendo um percurso na atuação como formadora de equipes gestoras, as questões
relativas ao processo de aprendizagem dos sujeitos da formação representavam, cada vez
mais, um desafio para meu trabalho e por isso, necessitavam de maior estudo,
aprofundamento e análise.
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1.2 A leitura de que se fala e a leitura de que se necessita

Sabe-se que a leitura é muito solicitada para inserção em contextos sociais. Nesse
sentido, é importante contextualizar o lugar de onde entendemos a leitura na escola de hoje.
Tomo aqui as palavras de Smith (1999), ao dizer que:
É inútil procurar uma definição simples para a leitura. Leitura não é
uma palavra diferente de todas as outras palavras comuns de nossa
língua, que possuem uma variedade de significados. E já que o
significado das palavras vai depender muito do contexto em que elas
ocorrem, não devemos esperar encontrar uma única definição para a
palavra leitura, tampouco uma que jogue alguma luz sobre o seu
mistério. Não podemos fazer uma ‘pergunta’ direta como: ‘a leitura
envolve, necessariamente, compreensão?’. (p.105).

Assim, para o autor, a palavra leitura pode ou não implicar em compreensão do que
está sendo lido, pois a preocupação deve estar centrada no que está envolvido na leitura e, não
necessariamente, no que a leitura é, como reforça o trecho abaixo:
Qualquer definição de leitura deve reconhecer a maneira seletiva
como lemos todos os tipos de textos não nos esforçando
mecanicamente para ‘extrair’ toda a informação que o autor ou o
impressor nos fornece, mas, procurando, deliberadamente, somente a
informação da qual precisamos, como se procurássemos um caminho
entre dois lugares em um mapa. (p.107).

Ao iniciar as formações sobre a didática da leitura para alunos já alfabetizados,
encontramos várias definições dadas pelos coordenadores sobre a leitura como, por exemplo:
compreender o texto lido; decodificar a escrita; interpretar o escrito; entender o que o autor
quis dizer; divertir-se; e, outras respostas que mostravam um pouco da experiência leitora de
cada um, além de enumerarem seus usos, muitas vezes por meio de exemplos. O que não
significa que entendessem que as capacidades, os procedimentos e os comportamentos do
leitor acontecem de modo diferente, segundo seus propósitos de leitura e gênero do texto que
está sendo lido.
É possível pensar que ler é imprimir significado ao que está escrito. Como diz Smith
(1999, p. 107) “a leitura é fazer perguntas ao texto escrito”, é estabelecer relação entre o que
eu já sei sobre o que está escrito, minhas vivências, os conhecimentos prévios acerca do
conteúdo do texto e a informação que ele traz. Ainda segundo o autor: “A única qualificação
específica para acrescentar à leitura é que a informação que responde às perguntas é
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encontrada em um texto escrito ou impresso. Você é capaz de ler uma lista telefônica quando
pode encontrar o número da pessoa para quem você quer telefonar”.
A compreensão dessa leitura será tanto maior quanto mais relações for possível de fazer
sobre seu conteúdo, gênero, autor ou época do seu registro, enfim, sobre o seu contexto de
produção. No caso da didática da leitura, essa problemática de ter vários significados tornouse ainda maior, porque não poderíamos mais - se é que um dia foi possível - ensinar a ler por
meio apenas de textos literários, pois cada gênero textual demandaria um encaminhamento no
seu ensino. Os coordenadores foram revelando não só diferentes ideias que faziam acerca do
que representava a leitura para eles, mas também, de como se aprende e como se ensina esse
objeto de conhecimento.
Em relação ao trabalho com a leitura, Kleiman (2011) explica que:
O processo de ler é complexo. Como em outras tarefas cognitivas,
como resolver problemas, trazer à mente uma informação necessária,
aplicar algum conhecimento a uma situação nova, o engajamento de
muitos fatores (percepção, atenção, memória) é essencial se queremos
fazer sentido do texto. (p.13).

A autora diz, ainda, que o leitor proficiente faz e não é diretamente observável. Para
tanto, Kleiman (2011) esclarece que:
O leitor proficiente lê rapidamente – mais ou menos 200 palavras por
minuto, se o assunto lhe for familiar ou fácil, e um número menor se
ele for desconhecido ou difícil. (...) O movimento dos olhos durante a
leitura não é contínuo (como quando devemos seguir um objeto com
os olhos num teste de visão) mas é sacádico, isto é, o olho se fixa num
lugar do texto e logo faz um pulo, ou sacada, até se fixar novamente
mais adiante. (...) O leitor adulto proficiente lê sem movimentos
labiais perceptíveis, isto é, sem subvocalização. (...) Na leitura em voz
alta, percebe-se uma distância entre a velocidade da voz e a do olho
sendo este mais rápido: as experiências mostram que se retirarmos o
texto durante a leitura em voz alta, o leitor continuará “lendo”(sem o
texto, com o texto tapado, com a luz apagada) mais ou menos seis
palavras além da palavra onde estava quando retirada, o que mostra
que seus olhos já haviam ido além da fala. (...) Por volta dos 10 anos,
ou após 4 anos de escolarização, o aluno que é bom leitor já apresenta
todas as características do comportamento observável do leitor
proficiente, com apenas diferenças quantitativas (...). (pp.13-14).

Até aqui, a leitura desses autores nos permite afirmar que, há uma complexidade de
processos envolvidos na leitura e estes precisam ser considerados pelo professor no seu
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ensino. Mais uma vez, confirma-se, a ideia de que a leitura é muito mais do que a
decodificação do texto escrito.
Kleiman (2011) analisando o aspecto da memória relacionada às informações que
retemos e acionamos quando lemos, faz uma reflexão sobre como conseguimos antecipar o
material lido, por meio do conhecimento do assunto, da linguagem escrita, da ortografia, que
nos permite construir um sentido para essa leitura. Afirma a autora: “É por isso que a leitura é
considerada um processo interativo, no sentido em que os diversos conhecimentos do leitor
interagem em todo momento com o que vem da página para chegar à compreensão.” (p.17).
É nesse espaço de reflexão que vimos a importância de uma proposta de ensino da
leitura que se organize por meio de sequências didáticas de leitura, que contemplem a
interação do leitor com o texto e com outros leitores. Essas sequências didáticas podem
contribuir para que os alunos tomem contato com a diversidade de gênero textual, com a
mediação da professora ao formular questões para essas leituras e para os diferentes
entendimentos que surgem na leitura de um texto.
Distante das práticas de leitura vivenciadas pela maioria dos atuais adultos, quando
tínhamos longos textos em mãos e precisávamos responder questionários imensos, e que hoje
se sabe que lemos com diferentes propósitos, Lerner (2002) afirma que:
Ler é uma atividade orientada por propósitos – de buscar informação
necessária para resolver um problema prático a se internar em um
mundo criado por um escritor -, que costumam ficar relegados do
âmbito escolar, onde se lê somente para aprender a ler e se escreve
somente para aprender a escrever (...). (p.33).

A autora explica, ainda, a finalidade da escola nesse processo: “A escola tem a
finalidade de comunicar às novas gerações o conhecimento elaborado pela sociedade. Para
tornar realidade este propósito, o objeto de conhecimento – o saber científico ou as práticas
sociais que se tenta comunicar – se transforma em ‘objeto de ensino’.” (LERNER, 2002,
p.34).
As práticas de leitura precisam ser trazidas para dentro da escola, cada vez mais como
objeto de ensino e mantendo, o máximo possível, das suas características de uso social como
ocorrem fora da escola. O que vai para sala de aula não deve ser somente o texto, mas o
contexto em que foi produzido, em que costuma circular e os propósitos de comunicação.
Elementos que caracterizam os gêneros os quais os alunos precisam conhecer e se apropriar
como parte da cultura escrita.
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Dadas às características das práticas sociais de leitura, o ensino vem sendo transformado
e, novos encaminhamentos didáticos ainda precisam ser adotados, ampliados e modificados.
O método para se ensinar a ler, vai muito além das tradicionais perguntas sobre o texto que
visam averiguar a retenção das informações que ele traz ou o que ele nos permite inferir.
Nesse contexto, a leitura compartilhada tem se mostrado uma importante estratégia para
ensinar os alunos a ler.

1.3 A leitura compartilhada: uma prática colaborativa

As avaliações educacionais nos mostraram que a aprendizagem da leitura ainda não era
eficiente, isto é, os alunos, por volta de quatro anos de escolarização, ainda não apresentavam
as características de leitor proficiente como é esperado, o que contraria os apontamentos de
Kleiman (2011, p.14), ao afirma que: “Por volta dos 10 anos, ou após 4 anos de escolarização,
o aluno que é bom leitor já apresenta todas as características do comportamento observável do
leitor proficiente (...). O que nos fez pensar que o ensino da leitura precisava ser
transformado.
Logo, o aprofundamento e a ampliação de encaminhamentos didáticos potentes para o
ensino da leitura deveriam ser foco de estudo e aprofundamento nas formações de professores
e coordenadores. Nesse sentido, destaca-se o potente resultado oferecido pela leitura
compartilhada.
Uma importante contribuição para essa proposta foi o estudo das estratégias de leitura,
propostas por Solé (1998, p. 117), a autora começa definindo: “ler é um procedimento, e se
consegue ter acesso ao domínio dos procedimentos através da sua exercitação compreensiva”.
Portanto, somente observar a leitura do professor e os procedimentos que ele tem ao fazê-la,
como, por exemplo: fazer previsões, confirmar ou não ideia, encontrar pistas no texto ele se
baseou para inferir sentidos do texto, verificá-los, fazer interpretações etc - não é condição
suficiente para o ensino da leitura. Nessa perspectiva, os alunos precisam assumir a sua
condição de leitores na interação com o texto.
Assim como Solé (1998), acredito que as situações de ensino e de aprendizagem são
situações conjuntas, destinadas a compartilhar o conhecimento, nas quais:
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(...) se aprende a utilizar uma série de estratégias que deverão fazer
parte da bagagem do aluno, para que ele possa utilizá-las de maneira
autônoma. Para essa autora é nas situações de leitura compartilhada
que há transferências de determinadas estratégias de leitura, as quais
ocorrem em diferentes situações de leitura de complexidade diversa e
crescente. (p.117).

Reitera Solé (1998) em dizer que:
(...) as tarefas de leitura compartilhada devem ser consideradas a
melhor ocasião para os alunos compreenderem e usarem as estratégias
úteis para compreender os textos. Também devem ser consideradas o
meio mais poderoso ao alcance do professor para realizar a avaliação
formativa da leitura dos seus alunos e do próprio processo e, neste
sentido, devem considerar-se como um recurso imprescindível para
intervir de forma possível nas necessidades que os alunos mostram o
que ele infere. (p.117).

Na formação realizada com os coordenadores pedagógicos, chamamos a leitura
compartilhada também de leitura colaborativa, por entender que o sentido dos textos lidos é
construído em colaboração com o professor e com as discussões entre o próprio grupo de
alunos, conforme a explicação a seguir:
Leitura colaborativa é uma atividade de leitura cuja finalidade é
estudar um determinado texto em colaboração com outros leitores e
com mediação do professor. O foco do trabalho é o processo de
leitura – e todos os seus conteúdos específicos –, e não
o produto desse processo, como acontece em uma atividade de leitura
silenciosa com questões para serem respondidas por escrito - que
permite apenas a verificação do que o aluno compreendeu do texto, ao
invés de ensiná-lo como se faz para ler. (BRÄKLING, s/d).

Quando os alunos compreendem a base do sistema alfabético de escrita é um grande
salto na aprendizagem e na produção de leitura e escrita dos alunos marcando seu ingresso
como participante da cultura escrita. Entretanto, sabemos que este é um início e, como tal,
demanda um grande e longo investimento no desenvolvimento da competência leitora e
escritora.
De acordo com Kleiman (2007):
Partir das práticas letradas e das funções da escrita na comunidade do
aluno significa, entre outras coisas, distanciar-se de crenças
arraigadas, como a “superioridade” de toda prática letrada sobre a
prática oral; aprender e ensinar a conviver com a heterogeneidade,
valorizar o diferente e o singular. (p.18).
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Ao optar por essa modalidade didática de leitura, acreditamos que a interação entre os
alunos, nesse processo de leitura, pode ser potencializada pelo professor, provocando a
participação de todos na construção dos possíveis sentidos que o texto permite que se
construa. É nessa interação, entre os alunos e estes com o professor, que acreditamos que se
construam capacidades, procedimentos e comportamentos de leitor proficiente.
Analisando as situações de leitura compartilhada, onde os alunos tem que ler em duplas,
ou mesmo sozinhos, porém com o propósito de discutir sobre o que leram buscar informações
para determinado fim, socializar sua leitura, confirmar as ideias construídas a partir da
interação com o texto, com seus colegas, com seu professor, fica claro que o sentido dessa
leitura será resultado de uma construção coletiva. E, dentro de propostas interativas, Kleiman
(2011, p.31) afirma que: “Essas propostas consideram a leitura como uma atividade
essencialmente construtivista.”
Como encaminhamento didático, não basta que o professor somente leia os textos em
voz alta para os alunos como condição para eles se apropriarem da linguagem escrita. É
preciso que os leitores iniciantes, no caso os alunos, participem de situações de leitura onde
eles tenham que se confrontar com os textos e, aprender-lhes o sentido.
Palincsar e Brown (1984, apud SOLÉ, 1998, p.118) afirmam que existe: “(...) um
acordo bastante generalizado em considerar que as estratégias responsáveis pela compreensão
durante a leitura que podem ser incentivadas em atividades de leitura compartilhada.” Sendo
as estratégias: “Formular previsões sobre o texto a ser lido; Formular perguntas sobre o que
foi lido; Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto; Resumir as ideias do texto.”
A leitura compartilhada, concebida por Solé (1998), coloca o aluno como leitor ativo,
que constrói uma interpretação do texto à medida que o lê. Passamos a chamar também de
leitura colaborativa por entender o caráter colaborativo quando os alunos leem e o professor
lê, comparam ideias e voltam para o texto buscando as pistas daquilo que foi compreendido. É
nessa instância de discussão e interação, em que os alunos precisam confrontar as ideias que
elaboraram a partir de leituras do texto, na leitura colaborativa/compartilhada com os outros
alunos, que eles podem construir sua competência leitora.
De acordo com Smith (1999):
Como a leitura depende tanto do conhecimento prévio e da previsão, é
muito difícil ler qualquer coisa escrita em uma linguagem com a qual
não tenhamos intimidade. Não estou falando aqui de Línguas
“estrangeiras”, mas sobre maneiras diferentes de colocar juntas as
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palavras de uma língua conhecida – jargões diferentes, gírias, ou
“formas de falar”. (p.115).

Para Smith (1999, p.80): “A fundamentação da compreensão é a teoria do mundo que
nós todos construímos e carregamos conosco permanentemente. Essa teoria é testada e
modificada constantemente em todas as nossas interações com o mundo.” Isso, nos faz partir
do princípio que, se tudo o que entendemos sobre questões forem respondidas e se não
ficarmos com incertezas, estaremos compreendendo.
Durante a leitura, selecionamos as informações mais prováveis para a construção do
sentido do texto. Compreensão, aqui, adquire o sentido de encontrar respostas para as
perguntas que surgem na leitura do texto e não como resultado da aprendizagem. Tem uma
noção de relatividade que nem sempre satisfaz aos professores. A ideia era que os alunos
lessem e expusessem para o grupo o que foi possível entender sobre o texto. Comparando,
discutindo e buscando, no texto, a confirmação do que entenderam, explicitando onde
encontraram pistas para pensarem o que poderia estar escrito.
Esse movimento de volta para o texto quantas vezes fossem necessárias para confirmar
suas ideias e posições fez com que os alunos experimentassem e colocassem em jogo os
procedimentos, os comportamentos de leitor e desenvolvessem capacidades de leitura
compreensiva.
A leitura colaborativa se presta para o trabalho com os procedimentos
e as capacidades requeridos do sujeito em uma situação de leitura. Os
primeiros relacionam-se com as ações concretas que envolvem as
práticas de leitura, como ler da esquerda para a direita e de cima para
baixo, ou reler um fragmento de texto para verificar a compreensão.
As capacidades de leitura referem-se ao que é requerido do leitor,
tanto no processo estrito de decifração do escrito quanto no
movimento de compreensão do texto, por meio de estratégias mais
reflexivas (realização e verificação de antecipações e inferências;
ativação de conhecimento prévio, por exemplo), ou, ainda, as
elaborações de apreciação e réplica em relação ao texto lido
(identificação de valores veiculados e de relações de intertextualidade
e interdiscursividade; articulação de recursos não verbais, elaboração
de apreciação estética, por exemplo). (BRÄKLING, s/d, p.01)

A ideia de discutir um texto após sua leitura era muito distante das práticas tradicionais
das aulas de leitura, que participamos quando criança e das que ainda estão vigentes em
muitas salas de aula. Longe das propostas de ler para desenhar, dramatizar o que leu, ou ainda
dos questionários e leituras silenciosas sistematizadas por meio de um conjunto de perguntas,
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na sua maioria, de localização de informação explícita do texto que, por si só, não ajudam os
alunos a construir fluência leitora. Essa forma de ensinar leitura propõe interação entre os
leitores do texto, que não aconteceria espontaneamente sem a ajuda do professor.
Solé (1998, p.118), afirma que “a ideia que preside a leitura compartilhada é muito
simples, nelas o professor e os alunos assumem, ora um ora outro, a responsabilidade de
organizar a tarefa de leitura e de envolver os outros na mesma”. Complementa ainda a autora
que é importante fazer variações nas sequencias de leitura compartilhada, passando de um
momento onde os alunos tem maior dependência do professor na leitura para outros mais
autônomos.
A leitura compartilhada permite que circule diferentes níveis de conhecimento dos
alunos sobre os modos como se lê. A mediação do professor deve centrar em questões que os
alunos possam localizar onde leu algo que lhe deu pistas para aquele ou outro sentido
atribuído ao texto. Confrontar ideias formadas a partir da leitura e ter um espaço que possam
explicitar como chegaram a elas. Ao socializar suas estratégias para ler, permite que os
demais alunos possam se apropriar de modos de leitura cada vez mais eficientes na
competência leitora.
Essa perspectiva, de que as crianças aprendem a ler na relação de cooperação com o
outro, que expressa opiniões semelhantes ou opostas sobre o texto lido, aponta partes do texto
que nem todos enxergaram e que também não enxergamos quando lemos sozinhos, coloca a
própria situação de interação como uma potente estratégia no ensino da leitura.
Comparar as ideias que aparecem em partes diferentes do texto, ou entre trechos, ideias,
sentimentos, características de personagens, detalhes que não conseguimos localizar sozinhos
e inferir outros sentidos diferentes dos que foram possíveis nas primeiras leituras do mesmo
texto. São movimentos e informações que só podem ocorrer na interação entre os leitores se
bem planejados pelo professor. Por isso, a escolha dos materiais, a serem lidos, precisa ser
criteriosa no sentido do propósito de ensino do professor que possa atender também aos
propósitos sociais que mobilizam a vontade e/ ou necessidade de ler do aluno.
Solé (1998) destaca, ainda, que “é preciso que os alunos compreendam e que usem
compreendendo as estratégias apontadas. (...) isto só é possível em tarefas de leitura
compartilhada, nas quais o leitor vai assumindo progressivamente a responsabilidade e o
controle de seu próprio processo”. (p. 121).
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Solé (1998) também chama atenção para uma falsa ideia que a leitura compartilhada se
assemelhe à leitura dirigida:
É verdade que os alunos precisam de modelo de leitor, no caso o
professor; entretanto, os alunos nunca deveriam se transformar em
‘participantes passivos’ da leitura, isto é, em alunos que respondem às
perguntas, que atuam, porém que não interiorizam nem se
responsabilizam por essas estratégias nem por quaisquer outras.
(p.120).

1.4 As condições didáticas para desenvolver a compreensão do leitor

São necessárias certas condições didáticas para que uma atividade de leitura seja potente
para o ensino de leitores iniciantes, sem proficiência leitora. Um bom exemplo é a definição
de critérios de escolha de textos, que deve considerar os gêneros que os alunos ainda não
dominam para organizá-los e agrupá-los mesclando o que eles já sabem e podem compreender
com aquilo que ainda não sabem e precisam aprender.
O texto a ser lido precisa oferecer certo grau de dificuldade para esse leitor iniciante.
Não podem ser textos com frases simples, cheios de gravuras, com uma frase em cada página,
ou resumos, textos adaptados e outros critérios utilizados para “facilitar” a leitura dos mesmos
pelos alunos. Aprendemos a ler “textos difíceis”, lendo textos difíceis e não textos fáceis. Os
alunos precisam enfrentar, apoiados pelo professor, os textos quando ainda não conseguem ler
totalmente sozinhos, pois, afinal é para isso que precisam de colaboração durante a leitura,
para recuperar os sentidos do texto.
A escolha do texto dá-se por um critério que favorece o aluno a avançar na
compreensão leitora. Destacamos de início, duas questões fundamentais: escolher textos que
os alunos, apesar de terem pouca familiaridade, possam ler em colaboração com os colegas e
com o professor; e, para que essa leitura dos alunos seja possível, há necessidade de que o
professor assegure determinadas condições didáticas, ou seja, ele deve planejar as etapas para
a realização dessas leituras, incluindo os diferentes graus de apoio a ser dado por ele e outros
alunos colaboradores que conduzirão à autonomia de cada leitor.
É preciso, também, contemplar gêneros textuais diferentes, considerando que há
modalidades diferentes de leitura para diferentes textos. A leitura de textos enciclopédicos,
por exemplo, trazem informações, verbetes, gráficos, tabelas, etc., mas a leitura de contos
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exige o reconhecimento e adesão aos personagens, o local, tempo, trama, desfecho e outras
questões subjetivas.
Como dito anteriormente, não haverá uma discussão focada no conteúdo do texto se não
houver um adequado encaminhamento didático do professor. Nesse caso, falar em leitura
colaborativa é falar na interação dos alunos que leem o texto com seus saberes pessoais, suas
vivencias, discutem com seus colegas, com o professor e voltam para o texto interagindo com
ele e com a classe toda.
Será preciso considerar não só os cuidados anteriores de escolha do texto a ser lido;
organização de situações de leitura em duplas, trios, individuais; questões que provoquem a
necessidade de buscar onde estão as informações e pistas do texto para construção de seu
sentido; que relações entre elas são possíveis de serem feitas; quais as possíveis relações com
os saberes e vivencias do grupo de alunos e, finalmente, instigar os alunos a socializar como
realizaram a leitura para se posicionar dessa ou daquela forma.
Concordo com Solé (1998, p. 121) quando diz que, “(...) não devemos esquecer que a
finalidade última de todo ensino – e isso também ocorre no caso da leitura – é que os
aprendizes deixem de sê-lo e dominem com autonomia os conteúdos que foram objeto de
instrução”. Portanto, nas sequencias didáticas é preciso que se preveja momentos em que os
alunos leiam sozinhos e possam exercitar o que conquistaram nas leituras em duplas, coletivas
e com a mediação do professor.

1.5 Das indagações à formulação do problema da pesquisa

Se alunos não aprendem, professores se incomodam. Esse incômodo não pode ser
resolvido pelo professor, sozinho com seus dilemas. Esse incômodo deve ser discutido com os
colegas, seus pares, e com o coordenador pedagógico, cuja função é articular, formar e
transformar as questões referentes ao pedagógico. É forçoso reconhecer que não se pode
aprender sozinho, pois que o conhecimento é um modo de interação.
Os professores aprendem e constituem saberes de diferentes naturezas e isso ocorre com
todo aprendiz, seja professor, aluno, bem como o coordenador pedagógico. Mas o
coordenador pedagógico reconhece isso? Será que o coordenador pedagógico aprende sobre
sua prática com os professores que atuam na mesma escola em que ele? Será que ele se
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pergunta sobre o papel do outro na aprendizagem? Quando ela acontece? Em que
circunstâncias?
Espera-se que o coordenador pedagógico seja o parceiro experiente na formação, mas,
em que ele precisa ser mais experiente? Em que momentos, situações, interações, eles
rodiziam esse papel? Que questões os professores trazem na formação que desacomodam o
saber dos coordenadores? Em que, ter consciência desses processos de aprendizagem o que
ocorrem na interação, poderiam potencializar o crescimento e o avanço nas práticas
formativas desse coordenador pedagógico?
Enfim, são inúmeras as perguntas que pedem respostas, ainda que provisórias. Minhas
preocupações nasceram do enfrentamento delas em minha participação em diferentes grupos
ocupados da educação de boa qualidade. Hoje, participar das conversas com meu grupo de
trabalho, das discussões promovidas nesta universidade, do diálogo com os professores da
rede pública estadual e também através da leitura de estudiosos e pesquisadores fez-me ver a
importância da boa formação inicial e da formação continuada. Sobretudo no que diz respeito
aos modos de pesquisa das ações realizadas em sala de aula, localizando e contextualizando as
pesquisas e os conhecimentos até aqui construídos e organizados.
Todo formador comprometido com a constituição dos sujeitos, sejam os professores ou
seus alunos, sabe que é preciso considerar os múltiplos aspectos que interferem na formação
humana: sociais e culturais, emocionais e cognitivos.
Sabe-se que a formação de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e
supervisores não é uma tarefa fácil, sobretudo porque tem uma complexidade muito grande.
Para Garcia (2009, p. 8), formar “é uma construção do eu profissional, que evolui ao longo
das suas carreiras”. A construção da identidade profissional envolve processos
multidimensionais e, por isso mesmo, exige uma profunda reflexão sobre o alcance e
efetividade da formação que se vai ofertar a professores, tanto em termos da formação inicial
quanto da continuada.
Em termos da formação do professor ocupado da alfabetização e do ensino da leitura e
escrita há muitos elementos complicadores, na atualidade, principalmente em virtude das
profundas transformações a que o mundo vem sofrendo. Ler e escrever sempre foram
importantes, mas, hoje, ser capaz de ler um texto e compreendê-lo por completo é uma
questão de sobrevivência nas sociedades ocidentais. Quase não é possível viver em uma
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grande cidade sem defrontar-se com textos escritos destinados a diferentes situações e
necessidades.
Do ponto de vista educacional, afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),
que:
É preciso, portanto, oferecer-lhes textos do mundo: não se formam
bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as
atividades de aula. Eis a primeira e talvez a mais importante estratégia
didática para a prática de leitura: o trabalho com a diversidade textual.
Sem ela pode-se até ensinar a ler, mas certamente não se formarão
leitores competentes. (p.55).

É indiscutível que, a leitura é faz parte do instrumental das diversas áreas do
conhecimento, o que, por si só, já seria motivo mais que suficiente para um investimento
maciço na formação da competência leitora. Por isso mesmo é fundamental tomar a leitura
como conteúdo na formação dos coordenadores e equipes gestoras, juntamente com as
estratégias de formação, seu papel de formador no lócus da escola, e das formações locais.
A publicação de pesquisas como as de Lerner (2002) e Nemirovsky (2002) sobre a
leitura como objeto de conhecimento, sua aprendizagem e os modos de ensiná-la trouxe
elementos essenciais para a presente discussão. Dentre eles, destaca-se a importância da
intencionalidade formativa no tocante à leitura colaborativa e como as interações entre
coordenador pedagógico e professor repercutem em aprendizagem para ambos.
Reconhecemos que a aprendizagem ocorre por meio de elaborações pessoais e
profissionais, e que isso acontece na interação com os parceiros de profissão. Assim sendo, a
experiência do formador e do formando dialoga em situação de proximidade, no caso da
didática da alfabetização e do desenvolvimento da leitura e da escrita, isso não é diferente.
Portanto, há que se reconhecer que ocorrem interações a partir das quais os conhecimentos
são elaborados. Se elas forem significativas e produtivas, o aprendizado será, também, mais
produtivo.
Dessa perspectiva, buscou-se compreender de que modo a interação entre coordenador e
professor potencializa os conhecimentos produzidos, pois que a hipótese perseguida é de que
a interação entre os sujeitos envolvidos nas situações de formação é o cerne da aprendizagem
relevante. Mas, em que circunstâncias ela é mais efetiva? O que o coordenador pedagógico
consegue enxergar que não conseguia na condição de professor? De que natureza são esses
saberes que os coordenadores só conseguem construir na interação com os professores?
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Claro que existem muitos outros aspectos relevantes na formação, mas esse foi o recorte
que busquei analisar. Tomando o planejamento e desenvolvimento de uma atividade de leitura
compartilhada, procurei observar e analisar os aspectos relativos à interação ocorrida entre
formador e formandos. Isto porque, uma de minhas preocupações como formadora era
articular de tal forma as interações no âmbito da formação, que contemplasse as dimensões
fundamentais para a constituição dos sujeitos da educação em suas diferentes instâncias:
coordenador pedagógico, formadores das equipes centrais, supervisores, professores, como
profissionais docentes autônomos da sua prática local.
Escolhi a formação dos coordenadores pedagógicos em leitura colaborativa porque o
princípio dessa modalidade de leitura é a interação entre os leitores iniciantes como estratégia
para se ensinar a ler no coletivo. Pensar numa dimensão coletiva passa pelos aspectos
relacionais do trabalho em cooperação, integrado num projeto de formação intencionalmente
planejado para a formação de leitores, o que pode ser uma boa situação a ser analisada e
discutida.
Acredita-se também que a leitura colaborativa e/ou compartilhada, tal como
conceitualizamos anteriormente constitui-se num conteúdo didático complexo, porém
necessário para o ensino das práticas de leitura. Solé (1998) explicita que:
(...) não existem receitas exatas para fazer isso, pois as situações de
leitura podem ser muito variadas, tanto no caso de se comparar as que
ocorrem em diferentes salas de aula e níveis, como se comparássemos,
em um mesmo grupo, as que são guiadas por propósitos diferentes
e/ou as que utilizam textos de diversa complexidade. (p.122).

Optei, portanto, por desenvolver uma pesquisa com o objetivo de analisar em que
medida os coordenadores pedagógicos, sujeitos dessa formação, se apropriaram dos princípios
da leitura colaborativa e como encaminharam essa discussão junto aos professores.
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CAPÍTULO II

2.1 A interação: as relações interpessoais e o conhecimento

Embora o termo interação tenha significados diferentes para diferentes autores, a
interação, da qual tratamos nesse trabalho, se refere aos relacionamentos interpessoais e
profissionais entre coordenador pedagógicos e professores, a implicar reciprocidade;
considerando-se que nos processos formativos qualquer ação tomada pelo formador interfere
na ação pedagógica do professor e esta retornará ao formador.
Kamii (1981ª, apud LERNER, 2002, p.102) sobre a importância das relações dentro da
escola destacando a interação social como um princípio essencial nas interações escolares.
Afirma ainda que: “Piaget estava profundamente convencido de que a cooperação entre
crianças é tão importante para o desenvolvimento intelectual quanto a cooperação da criança
com o adulto.”
Da mesma forma, a cooperação entre coordenadores e destes em relação aos
professores, é condição para a construção de um trabalho colaborativo. Concordo que atuar
em colaboração cria um espaço possível para se estabelecer um círculo de interações
extremamente potente não só entre alunos, mas, entre os professores e coordenadores. Piaget
(1975, p.103) ressalta que “em qualquer meio social os indivíduos trocam informações,
discutem suas ideias, chegam (ou não) a acordos, e que este processo de colaboração
intelectual intervém durante todo o desenvolvimento”.
Concordo com Passarelli (2012, p.80) ao esclarecer que a interação de que se fala não é
uma “(...) afetividade do professor com certos estudantes, sequer de uma relação maternal ou
paternal”. Da mesma forma a relação do coordenador com os professores precisa contemplar
as exigências do trabalho coletivo, com responsabilidade comprometimento pela
aprendizagem dos alunos e autonomia no fazer pedagógico.
Refletindo sobre esses pressupostos, pensei que os saberes, conhecimentos dos
professores

e dos

coordenadores

ao serem

socializados,

trocados,

confrontados,

intercambiados e negociados poderiam voltar para a prática desses sujeitos de outra forma,
ressignificados por ter transitado num espaço coletivo e, com isso, todos poderiam avançar.
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Os coordenadores ampliariam tanto seu repertório didático quanto de formação,
enquanto iriam favorecer a transformação da prática pedagógica pelos professores. Vygotsky
(1988) demonstra a existência de um sistema dinâmico de significados em que o afetivo e o
intelectual se unem. O autor vê o homem de forma integrada nas dimensões afetiva e
cognitiva, assim como esta pesquisadora.

2.2 O coordenador pedagógico e os seus saberes

(...) Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se
não saímos de nós, Se não saímos de nós próprios, queres tu dizer,
Não é a mesma coisa. (Saramago, 2010, p. 41)

Como diz o conto, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Olhar para as aprendizagens do
coordenador pedagógico necessariamente remete aos saberes desse profissional e dos
docentes com os quais atua.
André e Vieira (2007, p.13) retomam Tardif (2002) para conceituar os saberes docentes
a partir de fios condutores que são os conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as
atitudes dos docentes. A partir de seu estudo sobre a constituição dos saberes dos professores,
Tardif (2002) leva-nos a analisar os saberes dos coordenadores, reconhecendo que:
(...) reflexões e ponderações podem ser perfeitamente adaptadas ao
contexto de trabalho do coordenador pedagógico, que também é um
docente e desenvolve suas atividades junto com os professores, com o
propósito bem claro de favorecer o processo de ensino e aprendizagem
e promover a aprendizagem no espaço escolar. (p. 14).

De fato, é reconhecível que o coordenador é também um docente e seu trabalho e
atuação não se dá em outro ambiente e circunstância. Entretanto, o fato de os professores e
coordenador pedagógico serem adultos em situação profissional adiciona à relação formativa
outros ingredientes que a relação professor-aluno não pede.
Por outro lado, se o trabalho de formação destina-se ao coordenador pedagógico com a
intenção de potencializar seus saberes sobre didática e práticas de ensino, então é necessário
conhecer o que o constitui como profissional e quais são os saberes que ele disponibiliza em
sua atuação profissional.
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Para Tardif (2002), os saberes docentes baseiam-se em sete eixos. O primeiro eixo diz
respeito aos saberes construído a partir da relação do trabalhador com seus pares, ou seja, que
há um conjunto de saberes relativos a sua própria atuação que é formado na interação com os
outros profissionais. Segundo o autor, as ações do profissional docente “são mediados pelo
trabalho que lhes oferece princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas”. (p.17).
Vale ressaltar que as observações de Tardif (2002) acentuam a relação interpessoal entre pares
profissionais como parte importante do processo de construção de conhecimento sobre a
profissão.
No segundo eixo, o autor aponta para a diversidade de saberes dos profissionais
provenientes das diferentes histórias de vida, de escolarização, cursos realizados durante a
profissionalização, instituição em atuou, cultura pessoal, relações com os pares e da própria
profissão. O terceiro eixo aponta para a temporalidade do saber. Todo saber é datado e
localizado, contextualizado. Também o dos profissionais sofrerá mudanças no decorrer de sua
carreira que será transformado ao longo das suas experiências com a família, com os alunos,
com a comunidade, com seus pares com seu próprio estudo que gera impacto sobre as
crenças, escolhas e influenciarão na prática profissional em maior ou menor grau de cada um
dos profissionais.
André (2006) afirma que os saberes são afetados pela singularidade do sujeito, por
questões de identidade e subjetividade. Novamente, a questão da interação demarca a
aprendizagem de professor e coordenador pedagógico, pois as representações e crenças vão
sendo construídas e desconstruídas a partir das interações, espaço poderoso para a ocorrência
das aprendizagens.
O quarto eixo é o da experiência enquanto fundamento do saber, que para o autor
significa o momento em que os professores tendem a hierarquizar os saberes práticos em sua
função, ou seja, é mais importante os saberes que são úteis na sua profissão, os que atendem
às necessidades de sala de aula. É “a própria cultura docente em ação”, pois que, carregada de
suas verdadeiras crenças e representações atende mais diretamente aos seus anseios e as suas
proposições profissionais. Ainda assim, nesse aspecto, é possível olhar pelo viés da interação
desse sujeito com seus pares. A interação.
Um quinto eixo, vem reafirmar dizendo que a ação, o fazer do professor é
“essencialmente interativo”, “são saberes humanos”, saberes construídos a partir da escuta dos
alunos, do diálogo, da discussão, análise e reflexão das questões, trazidas pelos alunos.

43

Para Almeida (2006 p. 20) “o coordenador pedagógico, tal qual, o professor, tem a
tarefa que implica, e talvez dobrado, grande investimento afetivo. Cuidar de seu fazer, cuidar
do conhecimento já elaborado, cuidar de seus professores requer envolvimento e desgaste
emocional”. Importante ressalvar que as interações não se restringem a aspectos emocionais
do relacionamento humano. Ao contrário, a importância da interação também se fixa na troca
de conhecimentos, saberes e experiências. Enfim, deve-se reconhecer que o conhecimento
resulta de interações intersubjetivas, nas dimensões cognitivas e afetivas, conjuntamente.
Parafraseando Saramago (2010), não nos vemos se não saímos de nós; mas sair de si
não quer dizer não se implicar, ao contrário. Numa abordagem de colaboração, ao saímos de
nós não nos separamos de nossa história e questões, portanto, essa é uma distância transitória,
pois simultaneamente vamos e voltamos, retroalimentando-nos da experiência vivida.
Para Garcia (2009), a mudança de crenças é um processo lento, que se deve apoiar na
percepção de que os aspectos educacionais importantes não serão distorcidos com a
introdução de novas metodologias ou procedimentos didáticos. Os procedimentos didáticos
precisam estar em consonância com as crenças e representações de quem os utiliza e/ou, cada
vez mais, explicitados a fim de que ação coletiva seja intencional e resultante da reflexão
permanente sobre as escolhas e encaminhamentos didáticos. Deslocar a ideia do sujeito, que
tem a tarefa de formar, para o lugar de quem aprende me parece um exercício necessário para
entender como e o que essa dimensão relacional promove de aprendizagem e na constituição
do papel do coordenador pedagógico, e, com isso potencializar essa aprendizagem do
coordenador pedagógico.
Em consonância com Almeida (2001, p. 81), afirma-se que “a escola é tanto um espaço
de conhecimento quanto de relações”. Neste sentido, não é possível pensar a escola como
local exclusivo das áreas de conhecimento organizadas por conteúdos absolutos que não
mudarão em função do contexto onde circulam, com neutralidade de ideias, posições e
sentimentos. Os conteúdos curriculares também são produções culturais contextualizadas e,
portanto, impregnadas de valores, crenças e sentimentos presentes no seu contexto de
produção.
Para planejar uma formação, é necessário olhar para os saberes de professores e
coordenadores com seus aspectos multidimensionais: social, cognitiva e afetiva. Nesse
sentido, afirma-se, mais uma vez, que a relação interpessoal é o lugar privilegiado de
produção de conhecimento. Na inter-relação, o coordenador poderá exercer sua função
articuladora, formadora e transformadora.
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Para as autoras Almeida e Placco (2009):
(...) esse profissional poderá, em nosso modo de ver, aquele que
poderá auxiliar o professor a fazer as devidas articulações curriculares,
considerando suas áreas específicas de conhecimento, os alunos com
quem trabalha, a realidade sociocultural em a escola se situa e os
demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se
desenvolvem na sala de aula e na escola. (p. 38).

Essa abordagem das autoras confirma a ideia de que valorizar o trabalho do
coordenador pedagógico passa necessariamente também por suas questões afetivas, sua visão
de mundo, o modo como se vê no grupo com qual interage, o modo como ele aprende e
constrói os saberes necessários à sua prática como formador.
Esse olhar generoso para aprendizagem do outro traz um grande desafio para a
formação em geral, mas para o trabalho que desenvolvo junto aos grupos de coordenadores
pedagógicos com os quais atuo no Programa Ler e Escrever, desde 2004, mais ainda. Preside
minhas ações formadoras uma série de questões sobre como articular uma ação formativa que
contemple todas as dimensões que incidem na construção de conhecimento e como esses
coordenadores as reconhecerão e tornarão visíveis aos professores com quem atuam.
A discussão que Placco e Souza (2006) traz, enfatizando que a formação do professor é
uma construção social e isto implica considerar certas dimensões, também me ajudou na
reflexão sobre minha constituição de formadora. As dimensões relacionadas pela autora são:
a) técnico-científica relacionada às áreas de conhecimento – garantindo uma formação básica
e sistematizada na área de conhecimento para que os alunos possam encontrar flexibilidade
para ampliações e mudanças;
b) dimensão da formação continuada – manter o interesse e a busca pela formação
permanente nas suas várias formas, espaços e possibilidades não se restringindo a cursos e/ou
treinamentos, numa busca constante pela pesquisa, pelo desconhecido, pelo inusitado.
c) A dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico – é
fundamental a noção de pertencimento de um grupo, olhara para seus pares, conhecê-los e
atuar no conjunto, em equipe, cooperando intencionalmente a partir da proposta formativa.
d) A dimensão dos saberes de ensinar ou o conhecimento didático, ou melhor, dizendo, das
didáticas de cada área de conhecimento. Entender como os alunos aprendem esses conteúdos
e, portanto como se ensina, é condição para apoiar, dar sustentação, edificar a construção das
aprendizagens pelos alunos. E, com isso, também aprender.
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e) A dimensão crítico-reflexivo – olhar para a própria prática não é uma ação espontânea,
muito menos automática. É sim um exercício que complexo que demanda aprendizagem,
investimento, e estudo de um referencial teórico que ilumine essa prática que ser melhorada,
modificada, ampliada, aprofundada. Ação essa fundamental na atuação profissional do
professor, do coordenador e do educador que exigem do formador e formando disponibilidade
e compromisso.
f) A dimensão avaliativa – que diferentemente do que entendíamos antes como avaliar para
inferir um juízo de valor, essa avaliação se volta para colher dados, analisar e levantar
hipóteses para compreender o que está em jogo nas situações didáticas, apoiados em
referenciais teóricos que consideram os diferentes saberes e os objetivos propostos. Trata-se,
dentre outras coisas, de favorecer um desenvolvimento profissional que tenha como propósito
mobilizar o sujeito a tomar para si, seu próprio processo de formação, fazendo-o repercutir na
práxis pedagógica e no projeto coletivo da escola.
Esses aspectos convergem para a constituição das subjetividades presentes nos relatos,
condicionadas pelos limites da linguagem e da compreensão do próprio processo que cada um
tem de si mesmo e daquilo que cada um pode recolher das impressões e fala dos outros. Nesse
sentido, os relatos reflexivos incluídos nas formações revelam, em certa medida, por meio do
registro de algumas falas dos professores e coordenadores, algumas dimensões do trabalho do
coordenador pedagógico que são cruciais para a transformação da prática pedagógica no
ensino da leitura.
Espera-se do coordenador pedagógico que tome para si, não só seu processo de
aprendizagem, mas também que invista no diálogo com o professor, buscando ouvi-lo,
atentamente e desprovido de preconceitos, falar sobre seu trabalho e das dúvidas, escolhas e
incertezas. Por meio desse diálogo franco é que se poderão problematizar crenças sobre as
questões e temas de ensino. No meu caso, em particular, ideias sobre o ensino de leitura de
modo a discutir as etapas e estratégias mais eficazes à aprendizagem dos alunos.

2.3 Os estudos correlatos

No final de 2013, na tentativa de delimitar a minha pesquisa, iniciei um levantamento
sobre trabalhos acadêmicos que tinham como foco: aprendizagem do coordenador pedagógico
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na interação com os professores. Os primeiros descritores utilizados foram: aprendizagem do
coordenador pedagógico e interação.
Esse primeiro movimento que fiz foi no Google, mesmo sabendo que não tinha o caráter
de uma pesquisa científica, contribuiu para uma ampla e rápida visão sobre o que circulava
sobre esse assunto na informalidade.
Encontrei, nas primeiras dez páginas, cinquenta itens entre artigos e reportagens de
revistas relacionadas ao papel do coordenador pedagógico, a importância do seu trabalho
como articulador do Projeto Pedagógico da escola, sobre a importância da interação do
professor com os alunos, mas, nenhum que fizesse referência à aprendizagem do coordenador
pedagógico com os professores tampouco a interação entre eles.
Na ocasião, pensei sobre as muitas informações que circulam sobre o que se espera do
coordenador pedagógico, o que ele deve fazer e como deve fazer que na maioria das vezes é
de caráter prescritivo.
Li, também, os comentários que se seguiam às reportagens, os coordenadores diziam-se
contemplados em suas necessidades e, os professores que representavam a maioria dos
depoimentos, expressavam um descontentamento em relação à atuação da coordenação da
escola, de não serem considerados como gostariam e sim da relação de poder sobre o que eles
devem, podem o não fazer na escola e com sua turma de alunos. Isso me provocou ainda mais
em procurar o que já havia sido produzido como pesquisa acadêmica.
Em seguida, pesquisei no Banco de Dados Bibliográficos da Universidade de São
Paulo, utilizando as palavras chave: aprendizagem do coordenador pedagógico na
interação, sendo encontrados apenas dois registros que não se relacionam diretamente com
minha pesquisa, pois, um tratava dos processos de observação de aulas e o outro de uma
formação em enfermagem, que fugia totalmente à minha proposta de pesquisa.
Ajustando o descritivo, foi colocado: coordenador pedagógico, interação, professores
e obtive três registros de pesquisa, os dois anteriores já citados e mais uma dissertação voltada
para a elaboração e desenvolvimento de uma proposta de trabalho cooperativo pela interação
entre o corpo docente e os alunos da escola.
Este último trabalho, se aproximou mais do meu foco de investigação, em sua
dissertação de mestrado sobre a formação continuada, Santos (2000) do Programa de Pós
Graduação da Universidade de São Paulo, narra a sua própria trajetória na constituição do seu
papel de coordenador pedagógico, o quanto a sua preocupação com a aprendizagem dos

47

alunos “vai se expandindo do trabalho em sala de aula, visando formas efetivas de
aprendizado, ao trabalho dos professores na escola, elaborando seu conhecimento profissional
e redefinindo a vida escolar através de uma maior interação entre os docentes.”
Essa leitura me trouxe uma reflexão sobre o meu percurso e constituição como
formadora e a minha relação com os grupos de coordenadores com as quais realizo as
formações. Também comparei a preocupação do pesquisador como formador com a
aprendizagem dos alunos que vai se expandindo do trabalho em sala de aula, para os saberes
dos professores com o objetivo de formas efetivas de aprendizado, de situações didáticas
desenvolvidas pelos professores na escola, elaborando seu próprio conhecimento profissional
e redefinindo a vida escolar através de uma maior interação entre os docentes.
No meu caso, interessa os momentos de interação vivenciados com os coordenadores,
as relações e subjetividades e como esses aspectos têm repercutido no trabalho da formação.
Analisar esses aspectos da relação entre coordenadores e professores é o que poderá aprimorar
meu trabalho de formadora.
Santos (2000) descreveu sua tentativa de desenvolver propostas cooperativas de
trabalho com o propósito de transformar a prática escolar pela valorização da interação alunoaluno no processo de aprendizado e da articulação entre as atividades curriculares de ensino.
Essa investigação desenvolvida no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (segundo
denominação do autor) permitiu também, olhar, de certa forma, para aprendizagem do
coordenador pedagógico.
Também busquei, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), bem como na
Biblioteca virtual da PUC-SP, os mesmos descritores e o resultado foi nulo. Não encontrar
títulos voltados para essa temática me fez pensar que é preciso investir em mais pesquisas
sobre aprendizagem do coordenador pedagógico na interação com seus pares, com seu grupo
de professores e com o próprio meio onde trabalha.
Buscando ainda em sites de diversas universidades, usei o seguinte descritor: interação
na formação e, olhando os primeiros trinta deles, encontrei um artigo intitulado: Didática:
saberes em interação na formação do professor-pesquisador. Porém, logo verifiquei que o
foco era a didática, pois tratava-se de uma pesquisa com alunos da disciplina de didática de
um curso de pedagogia. A situação analisada era a elaboração coletiva, feita pelo grupo de
alunos da pedagogia que demonstrasse a participação da comunidade. Após a leitura, percebi

48

que havia um distanciamento muito grande do meu tema e por isso acabei também
descartando.
Decidi ainda pelo uso de mais um descritor numa busca geral: O Programa Ler e
Escrever, resultando em duzentos e quarenta cinco mil resultados em diversas universidades
como USP, UNICAMP, PUCSP, PUC CAMPINAS, jornais, revistas, etc. dentre um artigo
publicado nos periódicos da PUC de Campinas que se destacou, em particular, por tratar da
aprendizagem do professor, num Programa de formação continuada, intitulado: O Programa
Ler e Escrever: uma experiência no 4º e no 5º ano.
No trabalho descrito no artigo, os autores Tassoni e Fernandes (2015), relatam que por
meio de observações realizadas em duas classes (4º e 5º anos) e de informações fornecidas
pelas professoras, foi possível evidenciar que os fatores que interferiram nas aprendizagens
dos alunos foram:
(...) (i) há pouca variabilidade organizacional das aulas e pouca
interação entre os alunos para discutirem as atividades propostas; (ii)
as dificuldades das professoras em relação ao uso do material, às
vezes, eram transferidas para os alunos; (iii) o professor pode cometer
o engano de ver as práticas de leitura e de escrita como naturais e de
fácil aprendizagem, considerando a linguagem escrita como um objeto
transparente, que se revela por si só. Há necessidade de reflexão sobre
as ações cotidianas que se automatizam devido às condições de
trabalho, que dificultam a concretização de espaços para discussão.
(p.22).

Quando as situações de leitura são descritas, fica claro que o espaço de interação entre
os alunos não ficou garantido, muito embora conste a orientação no material, não aparece
orientação da coordenadora no apoio à análise e reflexão dos encaminhamentos didáticos que
precisam ser garantidos para que os alunos aprendam a ler com fluência.
Isso me fez pensar que o fato de não ter a discussão e estudo sobre o texto lido limita a
compreensão do texto mesmo para quem já tem capacidades de apreciação e réplica, por
exemplo, desenvolvida. Além disso, não ajuda aos alunos que são leitores iniciantes a
desenvolver fluência leitora. O espaço para ler, pensar sobre o que leram e discutirem entre si
sobre o que leram e pensaram, e, a partir do que se entendeu da leitura e das discussões com
os colegas e professora, amplia os sentidos, faz pensar com a perspectiva do outro e leva a
reformular ou confirmar o que pensaram; mas nada disso apareceu.
Essa pesquisa me fez pensar muito sobre como é “opaco”, isto é, como os professores
não “enxergam” o que é interação de alunos nas situações de ensino da leitura e, portanto, as
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práticas de leitura de textos na sala de aula ainda seguem os padrões convencionais, onde a
professora resume o que foi lido ou o coloca na lousa, como aparece na pesquisa, com a
crença de que assim os alunos aprendem a ler.
Apesar de revelar as aprendizagens dos professores sobre o ensino de leitura por meio
do material do Ler e Escrever, não foi possível enxergar a aprendizagem do coordenador. Por
não ser o foco dessa investigação ou porque não houve acompanhamento e formação para que
esse estudo fosse realizado pelos professores no horário de planejamento. O registro desses
pesquisadores mostra o coordenador pedagógico “repassando” a formação para os
professores, mas não aparece nenhuma ação de ajuste na formação considerando os saberes e
práticas dos professores da escola, tampouco sua interação com os professores.
Finalmente, a pesquisa que mais forneceu elementos para esse trabalho foi a coordenada
por Placco, Almeida e Souza (2011, p.9), encomendada pela Fundação Victor Civita em
parceria com a Fundação Carlos Chagas, em 2010/2011, cujo objetivo foi compreender e
analisar os processos de coordenação pedagógica. As autoras apresentam dados que
evidenciam a necessidade de aprofundar o estudo sobre a aprendizagem do coordenador
pedagógico na interação com os professores, ao discutirem o grau de implicação com a
aprendizagem dos alunos que os coordenadores pesquisados revelaram.
Nessa ampla pesquisa envolvendo 13 Estados brasileiros, identificaram as tensões que
permeiam a prática desse profissional entre realizar ou não as tarefas que lhe são atribuídas na
escola e como suas escolhas vão contribuindo na construção da sua identidade. Embora haja
legislação que oficializa sua função e contribui para seu reconhecimento profissional e
orientar suas ações, não tem sido condição para garantir seu principal papel de formador nas
tarefas de planejar, desenvolver e acompanhar as propostas pedagógicas dos professores da
escola.
Durante a leitura das situações descritas fui identificando como eram recorrentes as
ações em que os coordenadores, por solicitação dos gestores ou por considerarem prioridade
da sua função, realizam, sentindo-se “reféns” do que lhes é atribuído e solicitado; com isso,
desviam-se totalmente de seu principal papel de formador dos professores da escola.
As questões disciplinares e administrativas estão sempre na frente da lista de tarefas e,
como afirmam as autoras, seja por dificuldades pessoais de assumir a formação ou por
demanda administrativa, ações formativas acabam não ocorrendo. E quando há espaço para a
formação dos professores, na maioria das vezes, e assim como afirmam no artigo sobre a
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pesquisa Tassoni e Fernandes (2015), o coordenador acaba apenas repassando a formação de
um conteúdo que ele recebeu pelos órgãos centrais, como as Secretarias de Educação, sem
estabelecer relação com os saberes já construídos pelos professores da escola.
O mais interessante é que, ao final da pesquisa, as autoras apontam a necessidade de
formações específicas para o coordenador pedagógico que contemple não somente os
conteúdos das áreas de conhecimento, mas, como a constituição do seu papel na escola como
articulador, formador e transformador da prática pedagógica.
Apontam que, para contemplar as especificidades da função do coordenador é preciso
que, na sua formação, sejam incluídos os aspectos relacionais, construção e gestão de grupo
juntamente com questões atuais da sociedade e da infância e da adolescência Placco, Almeida
e Souza (2015).
Esse conhecimento ampliado, na contemporaneidade, para as questões relacionais e
gestão de grupo é colocado como condição ao desenvolvimento de habilidades úteis para o
coordenador desenvolver um trabalho coletivo na escola, capaz de se reverter em melhor
aprendizagem para os alunos. Inclusive porque, não obstante todas as dificuldades que se
interpõem na função do coordenador pedagógico, elas apontaram que, o motivo os sustenta na
coordenação pedagógica são principalmente as questões relacionais de afetividade e
identificação com a função.
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CAPÍTULO III

3.1 Os procedimentos metodológicos

O que está à disposição dos professores hoje é um corpo
de conhecimentos que, se não dá conta de tudo, pelo
menos ilumina os processos através dos quais as crianças
conseguem ou não aprender certos conteúdos. (WEISZ,
2000, p. 16).

Considerando que os coordenadores pedagógicos são profissionais cujos saberes são
constituídos por diferentes dimensões,; que a dimensão relacional pode ser um fator
determinante na ação do coordenador pedagógico na formação dos professores e, que esta é
uma questão que envolve subjetividade, a minha escolha recaiu sobre a técnica do incidente
crítico para coleta de dados.
Essa técnica de pesquisa é apresentada por Almeida (2009) como uma alternativa para a
investigação de sentimentos, emoções, representações e concepções, apontando seu potencial
para a pesquisa e na formação em Educação, conforme destaca no trecho abaixo:
(...) duas modalidades de incidentes críticos: 1) como descrição
detalhada de um fato e da situação que lhe deu origem, de modo que
as informações contidas na descrição ofereçam base para o
leitor/ouvinte enunciar uma apreciação, opinião, julgamento ou
tomada de decisão; 2) como acontecimento marcante, na consideração
do próprio sujeito, que leve à mudança ou à reafirmação de rumos nas
trajetórias profissionais e pessoais. (p.181).

O incidente crítico na modalidade um, ao provocar a reflexão sobre a tomada de posição
do outro, também provoca a reflexão sobre sua própria atuação. Optamos, então, pela
modalidade de número 1 por entendermos que, por se tratar de pesquisa com elementos da
subjetividade – em que oferecer uma situação do cotidiano do coordenador pedagógico para
que ele possa analisar e refletir sobre o que aconteceu com ele e com o outro; se posicionar,
tomar decisões e rumos nas trajetórias profissionais, poderá nos oferecer dados para melhor
compreender como se dá a aprendizagem recíproca “professor- coordenador” e qual o papel
do outro, “coordenador-professor”, nessa aprendizagem.
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A técnica de pesquisa permite, também, que o coordenador olhe para a situação
profissional a partir de certo distanciamento por não ser ele o sujeito da ação na situação
descrita. Por outro lado, ele tem que se colocar na situação do outro para poder responder.
Assim, coordenador pode, por meio da análise da situação relatada, expressar seus
sentimentos e suas representações diante das situações vividas por outros coordenadores e que
são situações de seu próprio cotidiano. Poderá expor suas opiniões acerca das atitudes do
outro e, com isso, estará expressando suas próprias concepções quanto às práticas analisadas.
Na coleta de dados foram aplicados 54 instrumentos de pesquisa com os coordenadores
pedagógicos, do Ciclo I, de duas Diretorias de Ensino da Rede Pública Estadual de São Paulo,
em município do interior do Estado. Foi também apresentado, ao grupo de coordenadoras, um
questionário de caracterização (Apêndice 01).

3.2 O incidente crítico

Quadro 01 - Instrumento de pesquisa
No horário de ATPC - Aula de Trabalho Pedagógico(conforme denominado à época) Coletivo, Inês,
coordenadora pedagógica do Ciclo I, propõe ao grupo das três professoras do 3º ano, o planejamento
coletivo de uma atividade de leitura compartilhada de um livro X, que faz parte do acervo literário
da biblioteca de classe, em 2014. Todas as professoras participaram da reunião para o planejamento
dessa atividade de leitura. No dia da realização da atividade de leitura, a coordenadora foi até as
classes nos horários previamente acordados e constatou que a professora Márcia do 3º ano A não
realizava a leitura conforme o planejado, fazendo somente a leitura em voz alta do livro escolhido.
Após a aula, a coordenadora pergunta à professora sobre a mudança no plano de realização da
atividade e esta alega que seus alunos são crianças muito agitadas e que, por isso, teriam muita
dificuldade em discutir coletivamente um texto, não sendo capazes de participar de leitura
compartilhada. Isso a levou a modificar o que foi planejado fazendo uma leitura em voz alta.
Se você estivesse no lugar da Inês como agiria?
Fonte: elaboração da própria autora.

Após leitura criteriosa de todas as respostas, foram selecionadas para análise as
respostas de dez coordenadoras. Essas coordenadoras foram escolhidas por representarem a
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recorrência das respostas dadas pelo grupo. Cumpre observar que essas coordenadoras estão
em escolas bem avaliadas pelo IDESP4.

Quadro 02 - Respostas apresentadas pelos participantes

“Eu iria à professora fazer uma atividade de leitura compartilhada com sua turma para
verificar junto com ela como seus alunos reagiriam.”
“Procuraria convencê-la dizendo, que em leitura compartilhada todos podem participar; que
com essa atividade eles focarão na atividade podendo evitar o agitamento.”
“Primeiramente faria uma orientação em ATPC pertinente à leitura compartilhada com as
devidas orientações, ou seja, capacitaria os professores. Em seguida, colocaria aos mesmos o
desafio de aplicar em sala de aula, e solicitaria o retorno deles e pediria para professora
Márcia participar também da atividade.”
“Orientaria a professora na mudança de estratégia, o fato da agitação não pode ser considerado
uma barreira para deixar de realizar a atividade, que eles desde o 1º ano já têm vivência na
sala de aula.”
“Ajudaria a professora a mudar as estratégias didáticas da turma, pois, mesmo sendo recémalfabéticos eles tem condições de trabalhar essa sequência de leitura de contos, já estão
acostumados com esse gênero.”
“Faria o planejamento junto com a professora propondo uma aula onde, participaria também
das ações, pois, ela apresenta ter dificuldade em realizar e em ATPC com estudo,
planejamento, modelização de leitura compartilhada e dupla conceitualização a professora terá
mais condições de fazer com os alunos.”
“Os alunos poderiam compreender a história sem a aquisição plena do sistema de escrita
alfabética”. O professor pode comprovar isso fazendo antecipações (geralmente o material do
acervo é rico em gravuras que possibilitam aos alunos ‘elaborar’ as histórias, mesmo sem a
riqueza de detalhes). Requer um professor mediador.Lançar o desafio ao professor e esperar
que relate os resultados obtidos, também é válido.”
“Pediria à professora tentar antes de afirmar que não são capazes e me colocaria à disposição
para auxiliá-la no planejamento da leitura compartilhada.”
“Estudaria com ela as expectativas de aprendizagem, cujo intuito seria analisar cada ano que
4

IDESP - Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é um indicador de qualidade das
séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Na avaliação de
qualidade das escolas feita pelo IDESP consideram-se dois critérios complementares: o desempenho dos alunos
nos exames do SARESP e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um
diagnóstico de sua qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução ano a
ano. http://idesp.edunet.sp.gov.br/o_que_e.asp .
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aborda leitura, dessa forma a professora seria incentivada a olhar que desde o 1º ano faz-se
leitura compartilhada com os alunos mesmo sem ter total domínio da leitura e escrita.”
“Agendaria, com a professora, um momento para uma conversa, com atendimento
individualizado com intuito de sondar o motivo da agitação dos alunos. Após acolher as
colocações da professora, fazer um questionamento para promover a reflexão sobre a
‘problematização’ compartilhada. Remeter-se ao Guia de Orientações didáticas para verificar
encaminhamentos de boas sequencias didáticas com práticas de leitura.”

Fonte: elaboração da própria autora.

3.3 Os encaminhamentos

A pesquisadora entregou, pessoalmente, a cada coordenadora participante da pesquisa
o questionário de caracterização e o incidente crítico. O grupo de coordenadoras mostrou-se
tranquilo para responder às questões propostas, concluindo o trabalho entre 15 a 25 minutos.
A partir dos dados organizados, no quadro 03, foram definidos os temas para discussão.

Quadro 03 – Coleta de dados e encaminhamentos
Depoimentos
(Respostas colhidas dos coordenadores
pedagógicos – transcrição literal)
C = coordenadora

C1. Eu iria à professora para fazer
uma atividade de leitura
compartilhada com sua turma para
verificar junto com ela como seus
alunos reagiriam.

Compreensão dos significados
(Como a pesquisadora entendeu as respostas)

A coordenadora percebe que o que a professora faz não é
o que foi proposto e propõe oferecer um modelo de
leitura compartilhada para a professora. Porém, em
seguida, coloca uma questão avaliativa de como os
alunos reagiriam.

Pontos a discutir

Papel do coordenador pedagógico na interação
com a professora.
Qual o foco dessa atividade de leitura e o que ela
pode favorecer no ensino de leitura.
O que é ensinar leitura e o que é avaliar a leitura.
Papel do coordenador pedagógico

C2. Procuraria convencê-la dizendo,
que em leitura compartilhada todos
podem participar; que com essa
atividade eles focarão na atividade
podendo evitar o agitamento.

C3. Primeiramente faria uma
orientação em ATPC pertinente à
leitura compartilhada com as devidas
orientações, ou seja, capacitaria os
professores. Em seguida, colocaria
aos mesmos o desafio de aplicar em
sala de aula, e solicitaria o retorno
deles e pediria para professora Márcia
participar também da atividade.

A coordenadora revela que não considera a leitura
compartilhada uma atividade para qualquer propõe um
convencimento da professora sobre o que é leitura
compartilhada pelo discurso, pelas palavras sobre um
conhecimento que é um procedimento didático. Acredita
que essa atividade ajuda na disciplina, apenas pela
participação não haverá agitação dos alunos.

A coordenadora toma a experiência de uma professora
como sendo a de todos os professores e planeja um ATPC
como forma de mudança da prática da professora M., que
não recebe um atendimento individual para suas questões.
Faz uma tentativa de reproduzir o movimento de
ação/reflexão/ação quando pensa em uma formação na
ATPC e depois encaminhar uma ação na sala de aula.
Pensa em oferecer um bom modelo para a professora
replicar atividade com sua sala, mas, não considera a

O que podemos esperar dessa atividade de leitura?
Para quem é uma boa atividade?
Quais os saberes dos alunos?
O que se entende por disciplina?

O que são necessidades formativas e sua natureza
individual e coletiva.
Reflexão sobre as necessidades de escuta do
professor e o que fazer com elas.
Reflexão sobre a interação
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escuta da professora e as orientações ficam deslocadas no
fazer pedagógico do professor.
Reconceitualização do que é leitura colaborativa
ou compartilhada
C4. Orientaria a professora na
mudança de estratégia, o fato da
agitação não pode ser considerado
uma barreira para deixar de realizar a
atividade, que eles desde o 1º ano já
têm vivência na sala de aula.

A coordenadora olha para a necessidade individual de
forma propositiva. Não aceita a justificativa da
professora. Afirma que agitação das crianças não
impediria a realização da atividade, mas não aparece a
problematização das crenças da professora. Usa vivencias
de leitura das crianças como justificativa para sua
realização.

C5. Ajudaria a professora a mudar as
estratégias didáticas da turma, pois,
mesmo sendo recém-alfabéticos eles
têm condições de trabalhar essa
sequência de leitura de contos, já
estão acostumados com esse gênero.

A coordenadora vê a dificuldade da professora, se coloca
em parceria com ela com foco na estratégia didática.
Acredita que os alunos são capazes de realizar atividade
proposta, justifica que os alunos já estão acostumados o
que denota que acompanha a classe. Toma como critério
somente o fato da familiaridade dos alunos com o gênero
conto. Não aparece a problematização da ação didática da
professora.

C6. Faria o planejamento junto com a
professora propondo uma aula onde,
participaria também das ações, pois,
ela apresenta ter dificuldade em
realizar e em ATPC com estudo,
planejamento, modelização de leitura
compartilhada e dupla
conceitualização a professora terá

A coordenadora coloca-se em parceria com a professora.
Vê a dificuldade da professora em realizar a atividade,
mas, não aponta um momento sozinha com ela para ouvila. A ideia de retomar em ATPC pode ou não atender às
dificuldades da professora.

O que se aprende com isso e para quem ela é uma
boa atividade de aprendizagem.
Papel do coordenador pedagógico.
Consegue ver que a questão da agitação da classe
não é um fator de impedimento, porém precisa ser
cuidada nas propostas de trabalho em grupos,
subgrupos e no coletivo.
Reconceituação do que é leitura colaborativa ou
compartilhada
O que se aprende com isso e para quem ela é uma
boa atividade de aprendizagem.
Papel do coordenador pedagógico – escuta da
professora. O papel da interação entre
coordenadora, professora, alunos.

Reflexão sobre as necessidades de escuta do
professor e o que fazer com elas. O papel da
interação entre coordenador e professor.
O que são necessidades formativas e sua natureza
individual e coletiva.
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mais condições de fazer com os
alunos.
C7. Os alunos poderiam compreender
a história sem a aquisição plena do
sistema de escrita alfabética”. O
professor pode comprovar isso
fazendo antecipações (geralmente o
material do acervo é rico em gravuras
que possibilitam aos alunos ‘elaborar’
as histórias, mesmo sem a riqueza de
detalhes). Requer um professor
mediador. Lançar o desafio ao
professor e esperar que relate os
resultados obtidos e, também válido.

O coordenador vê que é possível aos alunos não
alfabetizados entenderem a história com a leitura do
professor, mas confunde com a leitura compartilhada,
onde os alunos precisam ler por si só também. Essa
atividade é para alunos que já adquiriram a base
alfabética e tem problemas na compreensão, então não é
para todos alunos. Qual seria o desafio ao professor? A
coordenadora não considera a dificuldade da professora e
é prescritiva. Embora oriente para o uso do material não
compreende o porquê de seu uso. Fala de professor
mediador e desafios, mas não faz as relações necessárias.

C8. Pediria à professora tentar antes
de afirmar que não são capazes e me
colocaria à disposição para auxiliá-la
no planejamento da leitura
compartilhada.

A coordenadora insiste no encaminhamento da realização
da tarefa, mas não acolhe a fala da professora não
estabelecendo uma relação de escuta, mesmo não
considerando a fala da professora oferece uma parceria
no planejamento da atividade.

C9. Estudaria com ela as expectativas
de aprendizagem, cujo intuito seria
analisar cada ano que aborda leitura,
dessa forma a professora seria
incentivada a olhar que desde o 1º ano
faz-se leitura compartilhada com os
alunos mesmo sem ter total domínio
da leitura e escrita.

A coordenadora acredita que a professora precisa de
incentivo, mas não considera o que foi falado. Coloca-se
como parceira no estudo e análise. O fato dos alunos
participarem de leitura compartilhada desde o primeiro
ano não é condição para participarem agora.

C10. Agendaria, com a professora,
um momento para uma conversa, com
atendimento individualizado com

A coordenadora prevê um horário para atender a
professora, ouvi-la, levantar indicadores das dificuldades
da realização da tarefa. Propõe-se a refletir e não levar

Conceitualização do que é leitura colaborativa ou
compartilhada
O que se aprende com isso e para quem ela é uma
boa atividade de aprendizagem.
Papel do coordenador pedagógico.

Papel do coordenador pedagógico
Necessidades formativas e de orientação dos
professores.
Reconceituação do que é leitura colaborativa ou
compartilhada.
O que se aprende com isso e para quem ela é uma
boa atividade de aprendizagem.
Papel do coordenador pedagógico na interação
com o professor.
Concepção sobre o ensino da leitura colaborativa.
Concepção sobre o papel do coordenador
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intuito de sondar o motivo da agitação respostas prontas. Usa material teórico oferecido pelo
dos alunos. Após acolher as
Programa para se apoiar teoricamente e repertoriar a
colocações da professora, fazer um
prática da professora.
questionamento para promover a
reflexão sobre a ‘problematização’
compartilhada. Remeter-se ao Guia de
Orientações didáticas para verificar
encaminhamentos de boas sequencias
didáticas com práticas de leitura.

pedagógico
Registro do trabalho do professor e do
coordenador pedagógico.
Consegue pensar na necessidade do diálogo
quando fala em “conversa, com atendimento
individualizado”, fazer questões que consideram a
queixa da professora “classe agitada”, pensa na
possibilidade de reflexão conjunta. Busca apoio
nas orientações didáticas oferecidas nos Guias do
professor. Mantém o foco em orientações didáticas
de leitura como uma possibilidade de apoiar a
professora tanto no ensino da leitura quanto na
gestão de sala de aula, uma vez que há orientações
nos dois sentidos nesse mesmo material.
Fonte: elaboração da própria autora.

CAPÍTULO IV

4.1 A análise e a discussão do material coletado

De que vale ter voz
se só quando não falo é que me entendem?
De que vale acordar se o que vivo é menos do que
sonhei?
( Mia Couto, O fio das missangas- 2011, p.4 )

Tomar a palavra do outro como expressão do que ele pensa ou sente é sempre uma
tarefa extremamente difícil, embora enriquecedora, sobretudo quando se trata de uma resposta
a uma situação problema da qual nós também participamos. Nesse caso, as coordenadoras
pertencem a um grupo no qual eu desenvolvi um trabalho de formação. Analisar a fala
profissional desses coordenadores, na formação realizada acerca da didática da leitura
colaborativa, impõe escutar também a voz do formador, nesse caso, a minha própria voz.
Além disso, deve-se considerar que a tarefa é difícil, também, em razão de sua complexidade
e abrangência. Portanto, decorre daí o caráter limitado, transitório, localizado e datado de cada
resposta dada.
Almeida e Mahoney (2014), baseando-se em Wallon, afirmam que as representações
são recursos mentais para organizar a experiência: “(...) são unidades estáticas para registrar o
conteúdo da experiência vivida pelo indivíduo, em sua forma própria e única”. A formação
traz um conteúdo único que vai sendo entendido com os recursos pessoais de cada um e, de
maneiras diferentes.
Segundo o Guia de Orientações Didáticas do PROFA: “(...) todo indivíduo inicia suas
aprendizagens com um repertório de conhecimentos prévios e de representações que
interferem no modo como se relaciona com as novas informações.”(MEC, 2001, p.25). É
compreensível, desse ponto de vista, que cada coordenadora tenha uma compreensão própria
dos conteúdos estudados em formação. Considerando, assim, que: “A aprendizagem do novo
é sempre resultado de um processo de revisão, modificação e complexificação desses
conhecimentos prévios e dessas representações.” (ZABALA, 1998, apud Guia De Orientações
Metodológicas Gerais, 2001, p.23).
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Para mim, que analiso as respostas das coordenadoras em busca de entendimento dessas
falas, é imperativo dispor de alguns saberes e conhecimentos, o que dá a certeza de que as
inferências e as conclusões elaboradas, nesse momento do trabalho, são também limitadas e
provisórias. Dessa forma, as respostas dadas pelas coordenadoras foram tomadas, uma a uma,
com a intenção de analisar e refletir sobre os saberes que elas revelam e as possíveis crenças
que subjazem a elas.
Como ponto central da análise considerado os saberes esperados das coordenadoras, os
quais foram construídos nas formações sobre a didática da leitura e o papel do formador.
Para tanto, a análise das respostas toma os conhecimentos sobre o que é leitura compartilhada
e como realizá-la em sala de aula, bem como os encaminhamentos dessa aprendizagem aos
professores. Os encaminhamentos nos revelam a compreensão alcançada sobre o papel de
formador em termos de uma relação de parceria e colaboração com os professores.
A pergunta proposta, a partir do incidente crítico proposto - Se você estivesse no lugar
da Inês como agiria? - é apresentada por uma análise da resposta dada pelas coordenadoras
participantes da formação. Cada coordenadora é identificada pela “C” (sempre maiúscula)
seguida de um número cardinal. As análises propostas buscam evidenciar os objetivos
perseguidos e com eles discutir, criticamente, a importância da interação entre coordenador
pedagógico e professores.
Nosso primeiro ponto de análise parte da fala da coordenadora C1. O trecho a seguir
mostra que ela intencionou trabalhar em conjunto, em colaboração com a professora:
Eu iria à professora para fazer uma atividade de leitura
compartilhada com sua turma para verificar junto com ela como
seus alunos reagiriam. C1
Entretanto, sua preocupação não inclui outros fatores da sala de aula, tais como: o
andamento de suas aulas, os interesses principais de seus alunos e o que os leva a ficarem
mais atentos ou menos, quais atividades os deixam mais agitados ou desinteressados. Tudo
indica que ela compreende parceria como um trabalho a ser realizado em conjunto, uma ajuda
na sala de aula do professor. A C1 não planejou discutir e problematizar as dificuldades
apontadas pela professora e com isso encontrar estratégias para que a atividade de leitura
fosse bem sucedida. Também não demonstra acolher as inquietações da professora que a
levaram a modificar a atividade proposta pelo conjunto das professoras e nem prevê um
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momento, em particular, para ouvi-la e discutir possibilidades de ajustes a fim de que a
atividade de leitura seja produtiva.
Na concepção de ensino e aprendizagem em que o Programa Ler e Escrever tem
investido, as crianças aprendem por meio de situações que representem um problema para
elas resolverem e que ofereçam desafios difíceis. Porém, realizáveis em pequenos grupos ou
mesmo individualmente, dependendo da familiaridade que as crianças tenham com o objeto
de conhecimento, da situação problema e de seu nível de preparo pessoal para a tarefa. Ler,
individualmente, os textos oferecidos pelo professor representa um desafio para os alunos
que, sob certas condições didáticas, podem fazer avançar o desenvolvimento da competência
leitora. De acordo com o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas - Professor
Alfabetizador – 1º ano:
A concepção de aprendizagem que embasa este e os demais
documentos orientadores da rede estadual pressupõe que o
conhecimento não é concebido como uma cópia do real e assimilado
pela relação direta do sujeito com o objeto de conhecimento, mas,
produto de uma atividade mental por parte de quem aprende, que
organiza e integra informações e novos conhecimentos aos já
existentes, construindo relações entre eles. (SÃO PAULO, 2011, p.
13).

Ler em voz alta para os alunos é uma atividade importante ao aprendizado do
comportamento leitor. Mas existem diferentes modalidades de leitura que atendem propósitos
diversos: ler um texto ou livro na íntegra, comentar, discutir sobre o que se leu, reler algum
trecho, comentar trechos que lhe chamaram atenção, fazer relações com vivências pessoais ou
outras situações semelhantes, pedir opinião aos ouvintes, comentar sobre outras obras do
autor ou outros autores, dentre outros. Em cada uma dessas situações o aluno aprende um
comportamento importante, tomando seu professor como modelo de leitor.
Segundo Lerner (2002):
A leitura do professor é de particular importância na primeira etapa da
escolaridade, quando as crianças ainda não leem eficazmente por si
mesmas. Ao ler para as crianças o professor "ensina" como se faz para
ler. Entretanto, operar como leitor é uma condição necessária, mas não
suficiente, para ensinar a ler. (...) o professor continuará atuando como
leitor – embora certamente não com tanta frequência como no começo
– durante toda a escolaridade, porque é lendo materiais que ele
considera interessantes, belos ou úteis que poderá comunicar às
crianças o valor da leitura. (pp. 95-96).
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No caso da leitura colaborativa, o professor fará outras intervenções para que os alunos
possam aprender a ler por si mesmos textos considerados difíceis para leitura individual.
Quando uma professora opta exclusivamente por ler em voz alta, tomando para si a tarefa de
ler, ela tira dos alunos a possibilidade de enfrentar a leitura e a compreensão dos textos por si
mesmos.
Assim sendo, quando a professora Márcia do 3º ano A decide ler para os alunos,
alegando que eles não seriam capazes de compreender o texto, ela acaba impedindo que seus
alunos progridam pelo enfrentamento da leitura.
Segundo Weisz (2000) a condição para ensinar é acreditar que o outro é capaz de
aprender. Nesse caso, essa condição não é garantida pela professora que parece não acreditar
que seus alunos possam ler por si mesmos, ainda que seja com seu apoio.
Conforme apresenta o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas - Professor
Alfabetizador – 1º ano (2001):
O modelo de ensino relacionado a essa concepção de aprendizagem é
o da resolução de problemas, que compreende situações em que o
aluno, no esforço de realizar a tarefa proposta, precisa pôr em jogo o
que sabe para aprender o que não sabe. Neste modelo, o trabalho
pedagógico promove a articulação entre a ação do aprendiz, a especificidade de cada conteúdo a ser aprendido e a intervenção didática.
(MEC, 2001, p. 13).

O que seria um desafio de leitura para o grupo de alunos do 3º ano A, que os faria
envolverem-se e realizar a atividade? Caso fosse uma primeira aproximação de um
determinado gênero textual, o que deveria ser feito? E se a leitura fosse feita em trios ou,
ainda, em duplas de alunos? A professora não poderia oferecer um modelo de leitura cabível
naquela situação? Quais seriam as condições didáticas para que essas crianças pudessem ler,
compreender e com ela avançar no desenvolvimento da capacidade leitora esperada para o
ano ciclo? Essas questões estiveram presentes no diálogo entre a professora e a coordenadora?
Tais questões serão debatidas a partir das respostas dos coordenadores.
A professora parece entender que a leitura feita por ela é condição suficiente para que os
alunos aprendam a ler, ao substituir a leitura compartilhada pela leitura em voz alta. Essa
escolha precisa ser problematizada pela coordenadora: o que sabe essa professora sobre o que
é possível que os alunos aprendam por meio da leitura feita por ela? E o que os alunos podem
aprender ao ler por si mesmos, ainda que seja em duplas, trios ou em grupos maiores?
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Confrontar o que está em jogo em cada situação didática é condição para que a professora
possa fazer escolhas mais ajustadas aos saberes dos alunos e, também, para suas necessidades
de aprendizagem da leitura.
Além disso, não há uma preocupação da professora em discutir e avaliar com a
coordenadora, previamente, uma alteração do que havia sido planejado. Ela simplesmente
toma uma decisão desconsiderando a intenção de melhorar a aprendizagem de seus alunos por
meio de uma alternativa de leitura diferenciada. Todavia, a professora sabia que a
coordenadora acompanharia o desenvolvimento da atividade e isso não a impediu de
descumprir o combinado. De acordo com sua fala, ela parece acreditar que os alunos
aprendem melhor ouvindo-a ler um texto em voz alta.
A coordenadora C1, por seu turno, demonstra saber que a proposta da atividade de
leitura compartilhada deveria ter outro encaminhamento. Percebeu que a professora não
realizara o planejado e demonstrou disponibilidade de se colocar em parceria, desenvolvendo
a atividade de leitura com a turma de alunos. Entretanto, ela não intenciona promover um
momento de escuta da professora sobre a questão da “agitação”, na classe, que ela alega
encontrar.
Como será que C1 compreende a leitura compartilhada e qual estratégia, para ensinar os
alunos a lerem, ela já pôs em prática? O que sabe C1 sobre as etapas do ensino de leitura, que
lhe permita decidir quando os alunos devem ler sozinhos, qual gênero deve ser oferecido e o
que as professoras devem fazer em cada situação de leitura?
O ideal seria C1 trabalhar em conjunto com a professora, em um planejamento que
considerasse todas as questões que ambas pudessem arrolar sobre a leitura do texto proposto.
Nesse trabalho conjunto, a interação produziria maior conhecimento as duas, professora e
coordenadora. Ao contrário disso, C1 parece mais preocupada em avaliar a capacidade de
leitura dos alunos de Márcia. Avaliar é muito diferente de ensinar, mas sua resposta é
ambígua ao dizer que:
(...) iria fazer uma atividade de leitura compartilhada com sua turma
para verificar junto com ela como seus alunos reagiriam. C1

No caso de C2, ela mostra que vê na leitura compartilhada uma atividade possível para
todos os alunos. No entanto, não considera a escuta da professora como no primeiro caso.
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Procuraria convencê-la dizendo que, em leitura compartilhada, todos
podem participar; que nessa atividade eles focarão na leitura podendo
evitar o agitamento. C2.

A coordenadora C2 também propõe o convencimento como estratégia para mudança na
prática da professora e a leitura como atividade que ajuda na disciplina.
De fato, quando os alunos são mobilizados numa leitura com um propósito claro, o
envolvimento e a motivação pela leitura são favoráveis à aprendizagem da leitura. Também,
nesse caso, não fala nada sobre as condições didáticas que permitem a participação efetiva das
crianças na leitura compreensiva dos textos.
(...) primeiramente faria uma orientação em ATPC pertinente à leitura
compartilhada com as devidas orientações, ou seja, capacitaria os
professores. Em seguida, colocaria aos mesmos o desafio de aplicar
em sala de aula, e solicitaria o retorno deles e pediria para professora
Márcia participar também da atividade. C3

Usa a experiência de uma professora como sendo a de todos os professores, o que às
vezes pode ocorrer, mas não há indícios de que se não for recorrente ela irá planejar um
ATPC para discutir com todos os professores. Faz uma tentativa de reproduzir o movimento
de ação/reflexão/ação quando pensa em uma formação na ATPC e, depois, encaminhar uma
ação na sala de aula. Pensa em oferecer um bom modelo para a professora replicar atividade
com seus alunos, mas não considera a escuta da professora e as orientações ficam deslocadas
no fazer pedagógico do professor.
Não aparece uma ação direta que vá ao encontro da necessidade dessa professora que
ofereça um andaime didático como forma de mudança da prática da professora Márcia. Tratar
coletivamente uma questão particular não garante mudança na prática pedagógica. A
interação entre coordenador pedagógico e professor fica comprometida.
Nessa perspectiva C4 relata:
Orientaria a professora na mudança de estratégia, o fato da agitação
não pode ser considerado uma barreira para deixar de realizar a
atividade que eles, desde o 1º ano, já têm vivência na sala de aula. A
coordenadora olha para a necessidade individual de forma propositiva.
Não aceita a justificativa da professora. C4

Em sua fala, C4 afirma que a agitação das crianças não impediria a realização da
atividade, mas, não aparece a problematização das crenças da professora. Ela usa as vivências
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de leitura das crianças como justificativa para sua realização. Aqui também não aparece a
escuta da professora e nem a discussão sobre as condições didáticas, sobre como encaminhar
a atividade relacionando com as características da sala.
É preciso reconceituar o que é leitura colaborativa ou compartilhada. O que se aprende
com isso e para quem ela é uma boa atividade de aprendizagem. Vale fazer uma reflexão
sobre o papel do coordenador pedagógico na formação do professor, se ele consegue ver que a
questão da agitação da classe não é um fator de impedimento, porém precisa ajudar a
professora a planejar propostas de trabalho em grupos, subgrupos e no coletivo que atenda
melhor à classe.
A coordenadora C5 vê a dificuldade da professora, se coloca em parceria com ela com
foco na estratégia didática e afirma que:
(...) ajudaria a professora a mudar as estratégias didáticas da turma,
pois, mesmo sendo recém-alfabéticos, eles têm condições de trabalhar
essa sequência de leitura de contos, já estão acostumados com esse
gênero. C5

A coordenadora acredita que os alunos sejam capazes de realizar a atividade proposta e
justifica que os alunos já estão acostumados a ela, denotando que acompanha a classe. O
critério adotado restringe-se à familiaridade dos alunos com o gênero conto. Em sua fala, C5
também aponta a preocupação com a ação didática da professora e sua escuta quando, pois
afirma:
(...) ajudaria a professora a mudar as estratégias didáticas da turma.
C5

Mas não fica claro como pretende fazer isso. Também não aponta para a necessidade de
diferenciação entre leitura em voz alta e leitura colaborativa, o que se pode ensinar e o que os
alunos podem aprender em cada situação de leitura. Não se discute para quem ela é uma boa
atividade de aprendizagem. Entende o papel do coordenador pedagógico como aquele que tem
a tarefa de ajudar o professor quanto às estratégias didáticas e ajustá-las aos saberes da turma.
Acredita que os alunos podem aprender mais sobre a leitura por meio de sequências didáticas,
mesmo sem deixar claro como fazê-lo.
A coordenadora C6 foi além, tanto na compreensão dos conhecimentos da professora
quanto no seu encaminhamento formativo. Mesmo não retomando espaço para escuta da
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professora, identifica na sua justificativa, uma dificuldade em desenvolver um procedimento
didático indicado para desenvolver fluência leitora, conforme sugere o trecho a seguir:
(...) faria o planejamento junto com a professora, propondo uma aula
onde participaria também das ações, pois, ela apresenta ter dificuldade
em realizar (...). C6

A coordenadora C6 coloca-se em parceria para, juntas, planejar e desenvolver a aula,
participando das ações da professora. Ela demonstra empatia com a dificuldade da professora
em realizar a tarefa e não toma a mudança do planejamento como resistência, o que ocorre
com muita frequência nas escolas. Na maioria das vezes, quando os professores mudam o
planejado, os coordenadores tomam como resistência e acabam por estabelecer uma relação
de animosidade prejudicial a todo e qualquer trabalho.
No trecho a seguir, a coordenadora pensa numa ação de estudo e o que chama atenção
nesse encaminhamento é a sequência que ela coloca de estudar, planejar e oferecer um
modelo de como se faz uma leitura compartilhada para dar sustentação ao trabalho da
professora.
(...) em ATPC com estudo, planejamento, modelização de leitura
compartilhada e dupla conceitualização, a professora terá mais
condições de fazer com os alunos. C6

Apesar de não explicitar que terá um horário para ouvir a professora mais
detalhadamente, problematizando e discutindo as possibilidades de desenvolvimento da
proposta pedagógica com os alunos, o fato de se colocar junto à professora, desde o
planejamento ao desenvolvimento da atividade, nos permite pensar que esses espaços de
trabalho em conjunto poderão ser espaços de interação entre professores e coordenadores
necessários para mudanças e avanços no ensino da leitura.
Somente a ideia de retomar em ATPC pode, ou não, atender às dificuldades da
professora. O que diferenciou o encaminhamento em ATPC foram o planejamento e o
desenvolvimento da ação em parceria. Seria importante discutir com esse coordenador o que
são necessidades formativas e sua natureza individual e coletiva e, em que medida, a
formação necessária é considerada na sua continuidade.
A resposta de C7 nos revela um distanciamento maior do conceito de leitura
compartilhada, ao afirma que:
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(...) os alunos poderiam compreender a história sem a aquisição plena
do sistema de escrita alfabética. C7

Essa afirmativa pode ser considerada correta, porém descontextualizada da questão
colocada. A leitura compartilhada ou colaborativa é uma estratégia para ensinar a leitura
compreensiva aos alunos que são iniciantes na leitura e que já dominam o sistema alfabético
de escrita.
Podemos, também, considerar que a coordenadora quis significar os alunos que recém
adquiriram o sistema de escrita alfabético ao dizer que:
(...) sem a aquisição plena do sistema de escrita alfabética. C7

E, portanto, encontram muita dificuldade em compreender o sentido dos textos lidos.
No entanto, faz-se necessário uma discussão sobre o que ela considera como aquisição plena
do sistema de escrita. Também é verdade que os alunos que recém adquiriram o sistema
alfabético de escrita apoiam-se nas imagens, ilustrações contidas nos livros, como retrata a
coordenadora no trecho a seguir:
(...) o professor pode comprovar isso fazendo antecipações geralmente o material do acervo é rico em gravuras que possibilitam
aos alunos ‘elaborar’ as histórias, mesmo sem a riqueza de detalhes.
Requer um professor mediador. C7

Resta saber o que a coordenadora entende por ‘elaborar’ as histórias, qual o nível de
compreensão possível e como a professora deverá atuar nesses casos? Qual será o critério de
escolha dos livros, o qual não poderá se restringir somente às imagens. Quais serão os
desafios de leitura para esses alunos? Quais agrupamentos poderiam ser feitos para a
realização dessa leitura, onde a interação entre os alunos apareça como elemento
potencializador da aprendizagem da leitura?
Também não fica claro quando C7 diz:
(...) lançar o desafio ao professor e esperar que relate os resultados
obtidos e também válidos. C7

Qual seria o desafio ao professor? No caso, o que seria um desafio para essa professora
sobre o ensino da leitura? Qual apoio seria necessário para que ela possa avançar no seu
conhecimento didático do ensino da leitura? Nesse caso, sua orientação acaba sendo
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prescritiva e, embora oriente para o uso do material, a coordenadora não oferece nenhuma
orientação sobre as possibilidades didáticas do professor no trabalho com a leitura, como por
exemplo: qual o critério de escolha dos livros, se existe agrupamento dos alunos ou não.
A coordenadora C7 fala do professor mediador e não faz referência de como se faz a
mediação. Seu encaminhamento fica muito generalizado. Por isso, poderá não ajudar a
professora na sala de aula. É preciso reconceituar leitura colaborativa, compartilhada e o que
se aprende por meio dela, bem como, para quem ela é uma boa atividade de aprendizagem.
Nesse movimento, refletir sobre o papel do coordenador pedagógico como alguém que
interage em parceria na reflexão e reorganização da prática pedagógica a serviço da
aprendizagem dos alunos.
No caso da C8, ela insiste no encaminhamento da realização da tarefa, mas não acolhe a
fala da professora não estabelecendo uma relação de escuta, como podemos evidenciar com a
seguinte resposta:
(...) pediria à professora para tentar antes de afirmar que não são
capazes, me colocaria à disposição para auxiliá-la no planejamento da
leitura compartilhada. C8

Ela insiste no encaminhamento da realização da tarefa, mas não acolhe a fala da
professora, não estabelecendo uma relação de escuta. Não identifica que a professora não
acredita que os alunos possam ler por si mesmos na interação com seus colegas e com a
professora. Coloca-se à disposição da professora para fazer parceria no planejamento, mas
não garante que isto ocorra.
Como a professora alega que seus alunos não são capazes, dificilmente partirá dela a
iniciativa de planejar e desenvolver uma atividade de leitura compartilhada. É preciso
tematizar esse encaminhamento, refletindo sobre as necessidades formativas e de orientação
dos professores numa perspectiva formativa por meio da ação do coordenador. Refletir sobre
o papel do coordenador pedagógico como elemento que problematiza, apoia e oferece meios
para a transformação na sala de aula.
Analisando a resposta da C9, parece que a coordenadora entende que seu papel é
incentivar a professora. Então ela orienta a professora a fazer uma comparação com o que é
proposto em leitura em séries anteriores:
(...) estudaria com ela as expectativas de aprendizagem, cujo intuito
seria analisar cada ano que aborda leitura, dessa forma a professora
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seria incentivada a olhar que desde o 1º ano, faz-se leitura
compartilhada com os alunos mesmo sem ter total domínio da leitura e
escrita. C9

Apenas olhar as expectativas de aprendizagem não é condição para mudar uma prática
de ensino de leitura.
A coordenadora acredita que a professora precisa de incentivo, mas não considera que a
professora alegou como impossibilidade de realizar a atividade de leitura colaborativa.
Coloca-se como parceira no estudo e análise, mas não fica claro como pretende realizar esse
estudo tampouco como pretende relacionar com a situação vivida pela professora e suas
possibilidades de realizar esse trabalho com a classe.
Além disso, o fato dos alunos participarem de leitura compartilhada desde o primeiro
ano não é condição para participarem agora. Novamente é preciso reconceituar leitura
colaborativa ou compartilhada, o que se aprende por meio dessa modalidade de leitura e para
quem ela é uma boa atividade de aprendizagem. Volta a questão do papel do coordenador
pedagógico na interação com o professor.
Finalmente, a resposta da C10. Esta coordenadora prevê um horário para atender a
professora individualmente, ouvi-la, levantar indicadores das dificuldades da realização da
tarefa. Propõe-se a refletir e não levar respostas prontas:
(...) agendaria, com a professora, um momento para uma conversa,
com atendimento individualizado com intuito de sondar o motivo da
agitação dos alunos. C10

Propõe também uma sequência de ações junto à professora:
(...) após acolher as colocações da professora, fazer um
questionamento para promover a reflexão sobre a ‘problematização’
compartilhada. Remeter-se ao Guia de Orientações didáticas para
verificar encaminhamentos de boas sequências didáticas com práticas
de leitura. C10

Usa material teórico oferecido pelo Programa do Ler e Escrever, para apoiar
teoricamente a análise e discussão da situação didática de leitura colaborativa e repertoriar a
prática da professora. Este depoimento revela maior clareza na concepção sobre o papel do
coordenador pedagógico e a prática da leitura colaborativa.
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Consegue pensar na necessidade do diálogo quando fala em “conversa, com
atendimento individualizado” e quando reconhece que deve questionar a queixa da professora
sobre a “classe agitada”, considerando a possibilidade de reflexão conjunta. Busca apoio nas
orientações didáticas oferecidas nos guias do professor.
Ela mantém o foco em orientações didáticas de leitura como uma possibilidade de
apoiar a professora tanto no ensino da leitura quanto na gestão de sala de aula, uma vez que há
orientações nos dois sentidos nesse mesmo material. Nesse caso, somente solicitaria o registro
do trabalho do professor e do coordenador pedagógico para acompanhar o quanto
conseguiram avançar com esses encaminhamentos e sua repercussão na aprendizagem da
leitura pelos alunos da classe.

4.2 O exercício de síntese da análise das respostas

Ainda não sabíamos ouvir os professores da mesma maneira que
fazíamos com as crianças, ainda não entendíamos bem o sentido de
algumas de algumas interrogações que eles se colocavam. Como
capacitadores, ainda não estávamos em condições – por paradoxal que
isso possa parecer – de compreender totalmente o ponto de vista de
nossos alunos, apesar de que isso era justamente o que lhes pedíamos
que fizessem com os seus. (LERNER, 2002, p.104)

Muitas vezes nos surpreendemos com as perguntas, dúvidas, os diferentes
posicionamentos e orientações trazidos por professores frente à mesma situação didática de
leitura compartilhada, proposta em uma determinada formação. Das dez respostas elaboradas
pelos coordenadores estudados, oito delas não manifestaram iniciativa de escuta do professor
no sentido de buscar, segundo os encaminhamentos propostos na formação, um
posicionamento da professora para ter feito as escolhas que fez.
É recorrente que os coordenadores tenham pouca escuta para as questões trazidas pelos
professores. Não exatamente porque não o queiram, mas porque, na maioria das vezes, não
sabem muito bem o que fazer com as queixas advindas da prática de sala de aula. E, quando
sabem o que deveria ser feito nos encaminhamentos didáticos, nem sempre conseguiram
problematizar, discutir, dialogar com os saberes do professor. Vivenciar situações de
interação com o formador, ainda que sendo explicitado pelo formador suas intenções
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formativas, não foi condição suficiente para que os coordenadores favorecessem a interação
necessária para avançar na constituição do papel do formador desse sujeito da formação.
No caso dos encaminhamentos didáticos da leitura compartilhada, fez pensar que, por
ser ainda uma estratégia de ensino da leitura que não dominavam todas as etapas, acabaram
por dar orientações generalizadas.

Muito diferente de outras situações didáticas que

conseguiram retomar cada passo apoiando mais diretamente o trabalho pedagógico do
professor.
Então, comprometidos com o trabalho a ser realizado na sala de aula, tomam os
princípios norteadores dos encaminhamentos didáticos do Programa como normas
prescritivas para os professores pautarem seus planejamentos.
Mas, afinal, o que seria ouvir o professor? Melhor ainda, o que viria a ser dar voz ao
professor? O que fazer com sua fala? Essas são questões que me fiz frente às respostas dadas
pelas coordenadoras pedagógicas, sujeitos desta pesquisa.
Compreendo melhor, também, as preocupações de Lerner (2002) sobre o papel do
coordenador:
Coordenar as perspectivas dos participantes de uma situação de
capacitação está longe de ser simples. Ainda não sabiam ouvir os
professores da mesma maneira que o fazíamos com as crianças, ainda
não entendíamos bem o sentido de algumas interrogações que eles se
colocavam. (...) como capacitadores, ainda não estávamos em
condições – por paradoxal que isso possa parecer – de compreender
totalmente o ponto de vista de nossos alunos, apesar de que isso era
justamente o que lhes pedíamos para que fizessem com os seus. (p.
104).

Não será essa mesma dificuldade que os coordenadores enfrentam ao ignorar de certa
maneira, e de tal jeito, o que de fato o professor declara que faz?
De acordo com Almeida (2001):
(...) as habilidades de relacionamento interpessoal – o olhar atento, o
ouvir ativo, o falar autêntico – podem ser desenvolvidas, e que nesse
exercício o profissional vai fazendo uma revisão de suas concepções
de escola, de professor e de aluno. (p. 78).

Nesse esforço de análise, buscaram-se as possíveis razões determinantes das relações
entre coordenadores e professores a impedir que a interação entre eles seja produtiva, em

72

termos da aprendizagem sobre os procedimentos didáticos da leitura e de um possível avanço
na própria profissionalidade desses sujeitos.
Cabe dizer que ao longo desses anos em que atuo como formadora no Programa Ler e
Escrever, venho afinando a escuta para as perguntas, afirmações, concordâncias e
discordâncias que revelam as crenças que norteiam os encaminhamentos e orientações que os
coordenadores levam aos professores sobre os conteúdos de leitura trabalhados conosco,
assim como falas de professores que nos iam sendo trazidas nas formações.
Da perspectiva de processual, é possível ver que nas respostas das coordenadoras,
sujeitos dessa pesquisa, há diferentes níveis de compreensão não só acerca da leitura
compartilhada como do papel do coordenador pedagógico em termos da necessidade de ouvir
atentamente o que os professores dizem, declaram, perguntam, em seus relatos, respeitando os
princípios da relação dialógica e de parceria.
É certo que os professores precisam ser liderados pelo coordenador pedagógico, mas
isso não quer dizer prescrição. O coordenador que ignora a fala de uma professora e acaba
por estabelecer com ela uma relação burocrática de quem apenas aponta o que o professor
deve fazer, sem considerar as reais condições de execução e as experiências prévias do
docente, não pode promover transformação. Sem diálogo não se promove conhecimento
significativo nem para os profissionais da educação e nem para os alunos-aprendizes. Um
relacionamento burocrático e esvaziado de envolvimento verdadeiro pouco resultado produz.
Nesse sentido, meus anos de experiência profissional têm ensinado muito sobre a
relação existente entre os diferentes saberes que cada profissional desenvolveu e o modo
como a educação se dá pelo intercâmbio desses saberes. Dialogar é essencial para que o
conhecimento se torne um produto reconhecível. Por outro lado, cada um deve tomar para si a
tarefa de modificar sua trajetória profissional a partir da compreensão de possibilidades e
limites pessoais com vistas a uma melhor condição de trabalho e de desenvolvimento pessoal.
Almeida (2001) afirma que:
(...) ao estudar o homem como uma pessoa completa, considerada em
suas relações com o meio e em seus diferentes domínios, afetivo,
cognitivo e motor, pode entender melhor a importância da afetividade
– aqui englobando emoções, sentimentos e paixões, em sua relação
com a cognição. E reafirmar a importância do outro na formação do
Eu. (p. 34).
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Com essa afirmação, é possível compreender que a afetividade essencial a qualquer
interação permite reconhecer o outro como ser pensante e capaz e que, por isso mesmo,
precisa ser respeitado e compreendido, sobretudo, na sua forma de pensar e olhar para sua
prática.
Vale dizer em consonância com o Guia de Orientações Didáticas do PROFA:
(...) se existem competências básicas imprescindíveis a conquistar,
existem também, do ponto de vista de cada professor em formação,
caminhos e distâncias diferentes para alcançá-las. Assim, as diferenças
de percurso precisam ser consideradas e respeitadas: mesmo
compartilhando experiências semelhantes, cada pessoa interage com
elas segundo suas características de personalidade, seus recursos
intelectuais e afetivos e seu estilo de aprendizagem. (MEC, 2001, p.
18).

Por outro lado, esta pesquisa permitiu observar que há diferentes entendimentos acerca
do propósito da leitura compartilhada e a quem se destina, o que se revela em algumas falas
das coordenadoras como na resposta da coordenadora ao dizer:
(...) desde o 1º ano faz-se leitura compartilhada com os alunos. Na

verdade, os alunos que ainda não compreenderam a base
alfabética da escrita precisam de situações de leitura de textos,
cujo conteúdo eles já conhecem de memória, como parlendas,
trava-línguas, letra de músicas. Isto é, onde o desafio de ler seja
somente relacionar o que está grafado ao que está sendo ouvido.
C4

Alunos que não adquiriram a base alfabética da escrita apresentam dificuldades básicas,
como a relação entre o grafado e o que pode ser lido, e elas são anteriores à leitura de textos.
Para esses alunos, a leitura de textos desconhecidos é uma atividade de alto grau de
dificuldade. Eles podem participar de situações coletivas de leitura junto a outros alunos que
já tenham certa autonomia na leitura dos textos. Também podem se beneficiar dessas
situações de leitura, mas isso não será condição para seu avanço.
É recorrente em quase todas as respostas das coordenadoras a ideia de “ajudar o
professor”, porém nos encaminhamentos propostos por elas, essa ajuda aparece na forma de
prescrição a indicar ao professor o quê e como deve fazer, embora depois seja solicitado a ele
que relate o que fez. Sobre os encaminhamentos didáticos para a leitura colaborativa, as
respostas dadas não trazem orientações sobre a seleção do material a ser lido, qual gênero e o
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que os alunos sabem sobre a prática da leitura do gênero escolhido, bem como o propósito e
condições a serem garantidos em cada etapa.
Somente duas coordenadoras mostraram a intenção de ouvir as professoras, ao
afirmarem:
(...) estudaria com ela as expectativas de aprendizagem. C9.
(...) agendaria com a professora um momento para uma conversa, com
atendimento individualizado no intuito de sondar o motivo da agitação
dos alunos. Após acolher as colocações, fazer um questionamento
para promover a reflexão sobre o problema. Remeter-se ao Guia de
Orientações didáticas para verificar encaminhamentos (...). C10.

Apoiar-se na leitura e estudo dos Guias de orientação didática é um bom
encaminhamento, uma vez que foram organizados segundo os pressupostos conceituais da
leitura colaborativa. No Guia de Orientações Didáticas do Ler e Escrever - 3º ano (2010) fica
claro o porquê é preciso ajudar os alunos a ler.
O fato de compreenderem como funciona o sistema alfabético de
escrita é uma valiosa conquista das crianças. Mas essa competência
não garante que consigam ler com fluência e autonomia todos os tipos
de texto. Isso se constrói paulatinamente e ao longo de toda a vida.
Mesmo nos, adultos, quando nos deparamos com gêneros textuais
desconhecidos ou com textos cujo conteúdo nos é pouco familiar,
temos dificuldade em ler com fluência ou compreender o que lemos.
(SÃO PAULO, 2010, p. 42).

Lançar mão do material como instrumento de reflexão é papel do coordenador, pois o
professor, assim como qualquer aluno, precisa ter no coordenador alguém que possa acolher
seus saberes e não saberes. Alguém que vai ajudá-lo a crescer e atualizar-se, como afirma
Almeida (2006, p. 42), cuidar num sentido mais especializado e intencional.
O Guia de Orientações Didáticas do Ler e Escrever - 3º ano também traz pistas sobre as
condições de realização da tarefa de ensinar a leitura:
Você precisa criar condições para que os alunos se tornem cada vez
mais competentes na leitura dos mais variados gêneros, passando de
situações em que a leitura está mais centrada em você para outras em
que eles se defrontam sozinhos com os textos. Tendo isso em vista,
você pode organizar uma situação intermediaria entre ouvir a leitura e
ler por si mesmo, como se fosse uma tutoria para a leitura. (SÃO
PAULO, 2010, p. 43).

75

Assim como a ação do professor é de apoiar a compreensão da leitura pelo aluno,
também o coordenador precisa apoiar o estudo e compreensão do professor sobre o que está
por trás dos encaminhamentos didáticos que estão sendo propostos. Nesse sentido, cabe a
afirmação de Almeida (2006)
(...) 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. (p.
44).

Importante ressaltar que, no caso dos coordenadores pesquisados, nenhum deles
questionou o porquê da professora não discutir com seus pares a característica dos seus
alunos, sua dificuldade na gestão (que pode ser pensada a partir de sua mudança de plano).
Não ter interagido com seus pares faz pensar que é preciso cuidar também nas relações que se
estabelecem entre os pares dessa série, e/ou escola. Somente ter o conhecimento didático da
leitura ou a metodologia de formação, suas estratégias e encaminhamentos, não são condição
suficiente para uma ação transformadora na prática do professor.
É importante abrir um espaço de interação no grupo de professores onde todos possam
compartilhar com seus pares suas certezas e dúvidas, no caso, dos encaminhamentos,
objetivos e o que embasa as etapas da leitura colaborativa e como levar essa proposta para
cada uma das salas de aula. Ajustes, agrupamentos, e organização das atividades propostas.
Levar para o coletivo as dificuldades encontradas e discutir outras possibilidades de atuação.
Almeida (2006, p. 39) afirma que “o pressuposto que norteou nossa discussão foi: a
questão do cuidar é importante em todos os níveis de ensino”, ou seja, a relação coordenadora
pedagógica – professores – conhecimento precisa ser igualmente cuidada, por serem elos de
constituição dos sujeitos que lidam com o conhecimento, principalmente quando se tem como
pressuposto as práticas sociais do conhecimento.
No incidente crítico, aqui proposto, teria sido de grande valia aos coordenadores
perguntarem-se: os materiais de leitura escolhidos pela professora atendem aos interesses dos
alunos? A professora costuma envolvê-los com os materiais que serão lidos? Como é a
relação da professora com esses alunos e o conhecimento? Ao tratarmos das práticas sociais
da leitura e da escrita. Vale questionar as escolhas de textos a serem lidos para seus alunos se
dialogam ou não com os propósitos dos alunos.
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Lerner (2002) refere-se às duas tensões existentes entre os propósitos escolares,
didáticos da ordem do ensinar e os dos alunos, cujo propósito está voltado para “ver sentido”
social real nas práticas escolas. A autora afirma que é necessário conciliar o compromisso de
ensinar as práticas sociais da leitura em contextos o mais próximo possível das que são
exercidas fora da escola. Então vale questionar se a professora ofereceu um texto com uma
finalidade real para as crianças, e se não, o que poderia ser uma leitura que envolvesse a
classe, ou ainda, se é um gênero que precisam conhecer, como envolvê-los com a tarefa de
ler.
Como formadora, era necessário que a coordenadora analisasse também as interações
entre professores e alunos no que diz respeito à relação didática sobre o que cada um espera
do outro. Ao modificar a proposta de ler por si mesmos os textos oferecidos a professora
espera que os alunos fiquem menos agitados, “quietinhos”. Por outro lado, como diz Lerner
(2002, p. 37), “o direito de decidir sobre a validade da interpretação é privativo do professor”.
Mais uma vez, faz-se necessário analisar e refletir sobre o encaminhamento da professora em
relação às intenções de ensino da leitura do mesmo.
Em síntese, é possível afirmar que a ideia de parceria está presente em todas as
respostas o que precisa de maior investimento na formação é modo de efetivar essa parceria
profissional, considerando quais são as interações que resultem em aprendizagem por
professores, alunos, coordenador e formador. Outro aspecto a ser considerado é a ideia de
orientar nos encaminhamentos didáticos que também se fez presente nas respostas, e, do
mesmo que a didática da leitura, essas orientações devem ser tratadas na formação e também
devem ser alvo de reflexão nas discussões e planejamentos realizados conjuntamente entre
professores e coordenadores.

4.3 As reflexões sobre a própria prática e seu impacto

Analisar as respostas do grupo de coordenadoras me fez refletir sobre minha própria
prática de formadora e nos encaminhamentos das sequências de formação. Enquanto
levantava as aprendizagens alcançadas dos coordenadores por meio da técnica do incidente
crítico, fiquei pensando que é muito fácil aceitar que o outro não aprendeu ou aprendeu de
forma fragmentada, descontextualizada, distorcida aquilo que foi estudado. É muito fácil
depositar no outro o sucesso ou o fracasso da sua aprendizagem.
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Também é fácil desqualificar uma ação formativa se não formos capazes de entender
que aprendizagem é uma construção pessoal a partir dos saberes da pessoa como um todo e
não somente do profissional. Que aprendemos enquanto atuamos, na interação com nossos
pares e com os grupos com os quais desenvolvemos as nossas formações. Mesmo fazendo
parte de um programa de formação de uma rede pública de Ensino, sob uma mesma
orientação e com uma mesma proposta pedagógica, essa ação formativa foi realizada segundo
as escolhas dessa formadora que também quis refletir sua própria prática para aprimorá-la.
Esse exercício de ver o outro, coordenador na interação com o professor e a minha
própria interação com os coordenadores, fez-me enxergar que há um conhecimento sendo
construído, mesmo quando as ações nos parecem tão distantes do objeto de conhecimento
estudado, a leitura compartilhada como estratégia de ensino da leitura e a ação de formar os
professores nesse encaminhamento didático. Esta é uma árdua, difícil, porém necessária
tarefa. Um esforço permanente de cumplicidade, humildade e generosidade que torna possível
a construção conjunta dos saberes do formador e dos coordenadores, ao longo da
profissionalização.
Os dados colhidos na pesquisa no final de 2014 apontaram para algumas aprendizagens
sobre a didática da leitura compartilhada que professores e coordenadores pedagógicos
puderam construir no percurso da formação. Nota-se, também, que as interações ocorridas ao
longo do caminho, na maioria das vezes não abriu um espaço dialógico necessário para que o
trabalho colaborativo de fato ocorresse.
Os dados ainda apontam para conteúdos que deveriam ser recuperados nas próximas
formações como a reconceituação da leitura colaborativa e as condições didáticas para sua
realização, como o papel do professor e o do coordenador do ponto de vista da interação, que
é um pressuposto da formação e da leitura colaborativa.
Enfim, como potencializar a interação entre coordenador e professores na tarefa de
ensinar? Quais estratégias formativas poderiam contemplar melhor a interação entre os
professores e os coordenadores, sendo que somente estes últimos estavam na formação
presencial? Eis minhas preocupações. Eis nosso desafio!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CERTEZAS PROVISÓRIAS

A formação de formadores é um enorme desafio pela sua complexidade. Não basta
saber o conteúdo didático da alfabetização, leitura escrita, o que já não é nada fácil. Nem
mesmo conhecer um conjunto de estratégias formativas o que também é fundamental para a
ação formativa. É preciso considerar o outro na sua subjetividade: crenças, concepções,
representações sobre o ato de ensinar e aprender.
Quando iniciei a pesquisa sobre a aprendizagem do coordenador e do professor na
interação, tinha a hipótese de que somente saber o conteúdo didático do ensino da leitura, bem
com conhecer as estratégias formativas (ainda que estas também considerem a subjetividade
presente no ato de aprender e ensinar), as quais têm sido foco de investimento, não eram
condição suficiente para o coordenador pedagógico apoiar o professor no ensino da leitura; e
que a aprendizagem é construída na interação coordenadores/ professores.
O grupo de coordenadoras que participou da pesquisa foi formado por professoras, que
assim como eu, saíram da sala de aula e se desafiaram a construir uma parceria com os
professores na busca de transformar as práticas de ensino e aprendizagem na sala de aula, e na
interação com os professores e com os seus pares foram se constituindo como formadoras.
Por meio da técnica do incidente crítico, foi possível constatar que havia muitas dúvidas
no entendimento dos encaminhamentos didáticos nas leituras colaborativas pelos
coordenadores.
Ficou claro que a interação com o professor não ficou garantida pelos coordenadores
que, em sua maioria, não consideraram a fala da professora como objeto de análise e
discussão, o que deixou as orientações dos coordenadores genéricas, e, por isso mesmo, não
ofereceu indícios para os professores analisarem sua prática pedagógica, refletir sobre ela e
poder transformá-la.
Cabe lembrar que as respostas dessas dez coordenadoras foram selecionadas para
análise por serem recorrentes e porque suas escolas apresentaram um melhor IDESP. Dado
este que adquire relevância se considerarmos a participação dessas coordenadoras nas
formações, os relatos de professores, produções de alunos e gravações de situações didáticas
de alfabetização, de leitura e escrita que são trazidas para tematização nas formações. Isto é,
estas coordenadoras apresentaram encaminhamentos mais ajustados com os professores,
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como no planejamento e desenvolvimento de sequencias didáticas relativas à construção do
sistema alfabético, por exemplo, resultando em avanço na didática dos professores.
Como então, olhar para a situação descrita e analisada na pesquisa? Em primeiro lugar,
é preciso lembrar o óbvio, toda pesquisa é datada. Essa, em questão, mostra um recorte da
aprendizagem da leitura compartilhada/colaborativa, que foi avaliada como uma potente
estratégia de ensino e aprendizagem da leitura, no início de 2014.
As práticas da leitura, nessa modalidade, foram escolhidas por saber-se, de antemão,
que precisaria haver um estudo mais ampliado e aprofundado sobre sua didática, com os
coordenadores que atuavam junto aos professores. Mesmo as escolas com melhores IDESP
também precisavam aprimorar essa modalidade de leitura.
Considerando que a leitura colaborativa/ compartilhada, tal como se propõe que seja
realizada em sala de aula com a intenção de desenvolver fluência leitora, ela não é uma
atividade simples. Ela demanda estudo do professor, conhecimento das capacidades de leitura
de seus alunos, planejamento de etapas, agrupamentos, critério de escolha de livros, estudo do
texto a ser lido pelo coletivo da classe e uma boa preparação anterior do professor para
realizá-la.
Considerando ainda que, muito embora a leitura compartilhada esteja presente nas
formações desde o PROFA (2001), o investimento em aprofundar seus efeitos tem sido maior
nesses últimos anos. Considerando, também, que esses coordenadores são profissionais
comprometidos com a educação da escola pública e o desafio assumido é de promover a
formação dos professores na escola em que atuam com os recursos disponíveis e com aqueles
construídos nas formações, vê-se que a tarefa não é mesmo fácil. Além disso, deve-se lembrar
de que a aprendizagem do coordenador também se dá por aproximações sucessivas, logo não
se pode esperar que ela ocorra de imediato.
É fundamental assumir que o processo de constituição do papel de formador não se
limita a um momento e sim às diversas situações com as quais se deparam na profissão. No
caso da formação da leitura compartilhada como estratégia de ensino da proficiência leitora, a
interação coloca-se em todos os níveis, aluno/aluno, aluno/professor, professor/ professor,
coordenador/professores, coordenador/ coordenador e o formador, eu diria, no olho do
furacão.
Lerner (2002) aponta para o papel do formador é
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(...) de responsabilidade nossa, que trabalhamos no campo da pesquisa
didática, proporcionar elementos que permitam conhecer melhor as
“regras” implícitas nas interações entre professores e alunos acerca da
língua escrita, assim como estudar quais são as modificações
desejáveis e factíveis e, quando efetivamente ocorrerem modificações,
analisar quais efeitos que produzem. (p. 38).

Ouso complementar dizendo que também nós formadores precisamos investir na
pesquisa das interações profissionais entre coordenadores e professores, estudar quais são as
mudanças desejáveis e possíveis na sua prática que resulte em aprendizagem para todos.
Placco, Almeida e Souza (2011, p.281) ampliam a discussão para a necessidade de
políticas públicas que contemplem “uma formação específica para o coordenador na qual, ao
lado de estudos teóricos que alicercem suas concepções educacionais e fundamentem suas
práticas e as do professor, sejam discutidas e contempladas as especificidades de sua função”.
Esta pesquisa se finda pelo limite do tempo, porém, não pelas questões que a ela se
impõem. Abrem-se portas para outras pesquisas sobre a aprendizagem da leitura construída na
interação, porque a interação sempre será localizada, datada, personalizada porque se trata de
um espaço que nasce do encontro entre pessoas e dos saberes que foram construídos ao longo
da sua existência, experiência e vivencia em contextos letrados.
Embora as políticas públicas não tenham sido o foco dessa pesquisa é interessante
destacar que, em 2015 o Programa Ler e Escrever, ambiente em que essa pesquisa se realizou,
modificou o modelo de formação da Rede Pública do Estado de São Paulo, realizado até
2014. Desenvolveu uma formação de seis encontros, envolvendo um grupo de professores e
de coordenadores da rede em uma mesma instância formativa, de modo que os diferentes
segmentos — professor e coordenador pedagógico — estejam em um mesmo espaço de
formação, embora com tarefas diferentes, mas propósitos iguais acerca da didática da leitura.
O novo formato merece ser estudado e pesquisado porque envolve questões de interação entre
coordenador e professor que são o tema do presente trabalho.
Guia de Orientações Metodológicas Gerais – PROFA (2001):
Se, por um lado, a aprendizagem é um processo pessoal e singular, por
outro é fruto de construções também coletivas: muitos conhecimentos
resultam de aprendizagens conquistadas coletivamente. O trabalho em
colaboração é um poderoso aliado nesse sentido, e muitas evidências
têm mostrado que, em situações de real parceria, se conquista um
nível superior de conhecimento ao que se poderia conquistar sozinho.
(MEC, 2001, p. 27).
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Termino reconhecendo que o processo de aprendizagem do formador de formadores não
tem fim – é um processo que se renova a cada encontro de formação. Nesse sentido, retorno a
minha trajetória explicitada no início do trabalho de pesquisa para esclarecer que a fase atual é
de pesquisadora aprendiz, que se realizou na busca de respostas para sua própria prática.
(...) Pela hora do meio dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se,
enfim ao mar, à procura de si mesma.
(Saramago, Ilha Desconhecida, p.62).
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APÊNDICES

Apêndice 01: Dados de caracterização dos sujeitos

A.

Identificação Pessoal

Nome:
Idade:

Sexo:

Formação:
Graduação:
Pós-graduação:
Especialização:
B.

Mestrado:

Atuação

Tempo de exercício na educação:
Tempo de exercício no magistério:
Tempo de exercício na função:
Outras atividades fora do magistério:

Doutorado:

