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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi construir e executar, coletivamente, uma proposta de
formação e analisar suas contribuições no planejamento das ações formativas de um
grupo de coordenadoras pedagógicas iniciantes, pertencentes a uma rede municipal
de ensino da Grande São Paulo. Buscou-se elaborar um plano de ação, tendo como
base as necessidades formativas das participantes e seus contextos de trabalho,
acompanhar o planejamento das ações de formação empreendidas por elas,
investigar os movimentos que a formação produziu no grupo, em relação às suas
atribuições de cunho formativo e identificar indícios das contribuições das formações
para o exercício profissional das trabalhadoras, na direção de ampliar e provocar seu
compromisso como formadoras. Para tanto, realizou-se uma pesquisa-formação,
inspirada na pesquisa-ação. Os dados foram produzidos com base na transcrição de
uma roda de conversa, no registro audiografado de 16 encontros quinzenais de
formação, durante 10 meses, na elaboração de um diário de campo e no conteúdo de
um grupo de comunicação, utilizando o aplicativo Whatsapp. A análise dos dados teve
inspiração na Análise de Prosa. Os resultados indicam que a formação, construída
coletivamente, favoreceu a tomada de consciência das participantes acerca do seu
papel como formadoras, colaborando para o desenvolvimento de suas atividades e
para a ampliação da compreensão do seu papel. Verificou-se que problemas relativos
ao planejamento do trabalho e à insuficiência de espaços de estudo dificultava o
desenvolvimento profissional das coordenadoras. Outras dificuldades se mostraram
na falta de referenciais de atuação e na pouca clareza do papel do coordenador
pedagógico por parte de outros profissionais – diretores, professores e funcionários
do apoio escolar. Como pontos positivos destacam-se a construção de um processo
formativo centrado nos contextos de atuação das participantes e uma identificação
grupal que sugere que houve fortalecimento e favorecimento do desenvolvimento
profissional das coordenadoras iniciantes. A pesquisa sugere, ainda, que o
coordenador pedagógico, assim como os professores, aprende seu trabalho na escola
e que, quando os profissionais da coordenação encontram espaços de ressignificação
das experiências vividas e podem construir, conjuntamente, estratégias de
enfrentamento dos seus desafios profissionais, ampliam-se as possibilidades de
mudança em suas formas de pensar e agir. Percebeu-se, também, que as
coordenadoras se sentiram legitimadas na condição de formadoras, quando se
mostraram capazes de dialogar e problematizar as práticas pedagógicas das
professoras.
Palavras-chave: coordenador pedagógico iniciante; formação de formadores;
desenvolvimento profissional; pesquisa-formação; pesquisa-ação; formação em
contextos de trabalho; casos de formação.

ABSTRACT
The aim of this research was to construct and execute, collectively, a training
development proposal and to analyze its contributions to the planning of the formative
actions of a group of pedagogical beginners, who works to the municipal school
network of the Grande São Paulo. A plan of action was designed, based on the
participants development needs and their work contexts, to monitor the planning of the
training initiatives undertaken by them, to investigate the impact that the development
program produced in the group in relation to their activities regarding development
essence and to identify signs of the development program to the professional activity
of the workers, aiming to expand and provoke their commitment as trainers. Therefore,
a research-training, inspired by action research, was carried out. The data were
produced based on the transcription of one informal conversation meeting, the
audiographed record of 16 fortnightly training sessions during 10 months, in the
preparation of a field diary and the content of a communication group using the
Whatsapp application. Data analysis was inspired by Prose Analysis method. The
results indicate that the training development program, built collectively, contributed
positively to the participants' awareness of their role as multiplier trainers, supporting
in the development of their activities and in broadening their understanding of their
role. It was found that problems related to work planning and insufficient study space
made it difficult to the professional development of coordinators. The lack of references
and clarity of the pedagogical coordinator’s role by other professionals - principals,
teachers and school support staff, were also a matter of difficulty. Positive aspects
include the construction of a training process focused on the contexts of the
participants' activities and a group loyalty that suggests that the development got
strength and benefits by the coordinators named beginners. The research data also
suggests that the pedagogic coordinator, as well as the teachers, learn their work at
school and that, when the coordination professionals find opportunities to provide a
new meaning for the lived experiences and can build strategies in a combined way to
face their professional challenges, the possibilities of change in their ways of thinking
and acting are amplified. It was possible to notice that the coordinators felt legitimized
as trainers, when they showed themselves capable to dialog and bring to discussion
the pedagogical practices of the teachers.
Keywords: beginner pedagogical coordinator; multiplier trainers; professional
development; research training; action research; training on the job; training cases.
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APRESENTAÇÃO

[...] toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada
ou guardada, que vai rompendo o rumo.
(João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas)
PARA ROMPER UM RUMO

Dizem que o fim de qualquer coisa não é fácil. O fim de um amor, a morte de
alguém que amamos, de um trabalho, de um ciclo da vida, são, de fato, experiências
marcantes. Mas não seriam os começos, também, desafiadores? Por que não,
peculiarmente desafiadores?
Gonzaguinha, em sua canção “De volta ao começo”, sentenciou que o começo
de qualquer coisa é marcado pela sensação de descobrirmos uma força que esteve o
tempo todo dentro de nós. É como chegar ao fundo do fim, para encontrarmos o
começo.
A entrega de uma tese é um fim e um começo. E sua redação final, o registro
de um longo percurso. Com isso, quero dizer que as páginas desse texto não são,
propriamente, um começo. Elas são uma síntese de muitos começos e de muitos fins.
Em suas entrelinhas há muitas histórias e pessoas e afetos.
Faço questão de fazer esse acento antes de informar ao leitor que esse
trabalho tem, como eixo central, uma discussão voltada para o desenvolvimento
profissional de um grupo de coordenadores pedagógicos iniciantes, responsáveis
pelos anos iniciais do ensino fundamental, de uma rede municipal da Grande São
Paulo. A questão central foi: quais indícios de um processo formativo intencional –
negociado e balizado pelas necessidades formativas dos coordenadores pedagógicos
iniciantes, em seus contextos de trabalho – se revelam na aprendizagem da formação
de professores e, como consequência, no desenvolvimento profissional de seus
participantes?
A partir disso, construímos, juntos, uma pesquisa-formação, inspirada na
pesquisa-ação (Thiollent, 1985), durante um ano letivo, em encontros quinzenais, que
foram registrados, transcritos e analisados.
A construção do objeto que deu origem a esta investigação, a maneira como
cada etapa foi construída e planejada se sustenta em uma concepção de homem,
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mundo e sociedade. Há, portanto, minha subjetividade, forjada na relação com o
mundo, com a sociedade, com a História e com a minha própria história de vida, cuja
apresentação crucial, para que leitor e eu possamos nos encontrar e assim,
compartilharmos os significados e sentidos que justificam a pesquisa, seus limites e
alcances.
Sendo assim, peço licença e paciência, para apresentar meu memorial, uma
vez que ele justifica os caminhos que me conduziram à atividade de pesquisar. Em
muitos momentos, a escrita tomou um tom ensaístico. E, se assim não fosse, o texto
não seria meu.
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SOBRE ALGUNS PERCURSOS, TRILHAS, ESQUINAS E (DES)CAMINHOS
PELOS QUAIS PASSEI

Caminhos
Raios de sol iluminam e dão início ao dia
Aquece e conforta com toda sua magia
Yangi1 é o amuleto que irá te motivar
A energia de Panbu Njila2 vai te guiar
Rainha preta, filha da mãe terra,
Cultivadora de tudo que há de bom nela
Ancestral de futuros príncipes e princesas
Com toda certeza seus descendentes herdarão toda sua beleza
A beleza de África, destemida e ousada
Essência de lutas e conquistas do povo preto
Tão importante, que por muitas vezes
Nos é tirado o direito de conhecer nossas raízes
Anulando a força da guerrilha do gueto
Nas suas lágrimas se vai toda a angústia
O dilúvio que cai é o presságio de mais uma entre muitas lutas
Refúgios serão construídos para nos fortalecer
O opressor vai temer
Dentro de seus próprios pensamentos vai se corroer
Ruínas de seus impérios vão cair
Imediatamente usaremos os destroços para emergir
Guerrilheiras do gueto o estraçalharão
Unindo de uma vez por todas os povos segregados pela opressão
Emergidos das profundezas dessa sociedade racista
Saudarão a você,
A ancestral de toda essa nova civilização

1

Yangi, segundo a mitologia iorubá, é a pedra que representa o ancestral fundamental dos orixás que
precederam a criação dos seres humanos: Exu Yangi. Representa a terra, o elemento material
fundamental, que permitiu que tudo o que existe no cosmos pudesse existir.
2 Divindade do panteão dos povos angolanos/congoleses, de origem bantu, que faz a intermediação
comunicativa entre os seres humanos e os demais deuses. Assemelha-se ao orixá Exu, de origem
ioruba ou a Hermes, divindade da mitologia greco-romana.

24

Saudaram a alegria do “novo mundo”
E a “cooperação internacional”
Imundos elitistas e racistas não mais existirão
Lamentarão a perda de seus impérios e definharão
Vamos comemorar no plano em que estivermos,
A beleza que os olhos humanos já mais verão
A beleza que você emana,
E que só pode ser sentida com o coração.

(André Luiz Benelli, estudante de Pedagogia)

Escolho estes versos de André Benelli, graduando de um curso de licenciatura
em Pedagogia, para iniciar este trabalho porque a utopia desse jovem também é a
minha. E porque, de muitas formas, ela se articula com os relatos que farei a seguir,
imbricando-se na minha história de vida.
Escolhi apresentá-lo na abertura deste trabalho, porque minha trajetória é
calcada em processos de contra hegemonias e de luta contra o poder dominante.
Assim, a opção por trazer a voz de um jovem estudante pobre e da periferia para abrir
um trabalho acadêmico é uma forma de protesto às normas sociais; e de militância,
pelo direito à educação.
O discurso de André é representativo da minha classe social e me convida a
provocar o leitor a pensar no que conta como conhecimento. E se ele é direito de
todos, eu, que sou de origem pobre, uso meu lugar de fala na universidade,
conquistado a duras penas, para deixar claro que:
... igualdade não pode ser obtida simplesmente através da igualdade de
acesso ao currículo hegemônico existente, como nas reivindicações
educacionais progressistas [do final do século XX]. A obtenção de igualdade
depende de uma modificação substancial do currículo existente. Não haverá
“justiça curricular”, para usar uma expressão de Robert Connell, se o cânon
curricular não for modificado para refletir as formas pelas quais a diferença é
produzida por relações sociais de assimetria. (SILVA, 2015, p. 90).

Por isso, antes de tratar das minudências do meu objeto de pesquisa, farei uso
do direito de contar quem sou para, depois, articular minhas experiências de vida a
este trabalho científico. E também porque a Academia precisa se repensar, se ela diz
que quer pessoas como eu e o André, meu aluno— uma versão de mim no passado
—fazendo parte dela; e nela conquistar o direito à voz.
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Parto do princípio que nenhuma pesquisa é neutra. Ela nos compromete
pessoalmente, por mais “impessoais” que possamos tentar ser. Ultimamente, tenho
feito uma piada com os meus alunos de graduação em Pedagogia que neutralidade
encontramos somente em detergentes, xampus e sabões em pedra.
Depois de ter estudado Popper na minha graduação em Filosofia fui, aos
poucos, encontrando as justificativas para modos de ‘fazer’ ciência com mais
significado para mim. Segundo o pensador (POPPER, 1985), o conhecimento
científico é produto da construção humana, sendo, por isso, marcado pelas tentativas
de descrever e compreender a realidade.
Apesar de todas as críticas tecidas ao pensamento deste filósofo, sobretudo as
que o acusam de ser um reformador do positivismo, não se pode negar que essa
corrente epistemológica está nas bases da Ciência Moderna, portanto estrutura e
constitui a formação dos pesquisadores do Ocidente, a minha e de toda a chamada
comunidade científica. Por isso, resta-me o exercício da (auto) crítica e o
reconhecimento das limitações e das contribuições de todos e todas que contribuíram
com a História da Ciência.
No seio das minhas contradições, ser humano que sou, e nas minhas tentativas
de descrição e tentativas de apreensão e compreensão da realidade, tendo a
desconfiar que esse empreendimento não dependa exclusivamente da racionalidade,
mas da articulação da racionalidade com outras capacidades como a intuição, a
imaginação e a criatividade.
Retomando Popper (1985), são as provas posteriores do que inicialmente era
produto da intuição e da imaginação, por exemplo, que devem compor uma explicação
racional, capaz de permitir a constituição do conhecimento científico. Essa seria a
tarefa da epistemologia.
Silveira (1996) afirma que, ao definir desta maneira o objeto da epistemologia,
Popper acaba por definir que a inspiração original de um cientista, ou as condições do
conhecimento que ele produz, não deve ser preocupação da epistemologia e, sim, da
Psicologia da Ciência.
Embora eu entenda que isso não signifique que Popper menosprezasse esses
dois aspectos, tenho muitas dúvidas a respeito da interpretação de Silveira. Como
sujeito de um Brasil colonizado por europeus, marcado por séculos de desigualdades
e relações de poder, de múltiplas e complexas manifestações, valho-me da minha
experiência para exercitar a crítica e para afirmar que tanto minhas inspirações quanto
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minhas condições de produção de conhecimento são essenciais para que meu objeto
de pesquisa seja melhor compreendido.
Outro ponto que destaco é: não estou produzindo conhecimento em Filosofia
da Ciência. Não que isso não seja importante, mas não é algo pelo qual eu me
interesse e isso só se explica se minhas experiências e inspirações forem
compreendidas. Começo afirmando que quero produzir conhecimento em Educação,
campo conhecido como algo impreciso, sem fronteiras claras e difícil de identificar.
(CHARLOT, 2006, p. 7).
Embora desafiadora (e um pouco assustadora), a afirmação de Charlot me
ajuda a pensar que não estou interessado em definir fronteiras, nem em encontrar
qualquer coisa que seja fácil de se identificar. Meus sonhos são outros.
Larrosa (2002, p.20) afirma que a experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Por isso, nessa primeira parte do texto, escolho contar das
minhas experiências, do que me passou, do que me aconteceu e do que me tocou.
Tais experiências constituem os alicerces sobre os quais se constituirão os
conhecimentos que pretendo construir, no campo da Educação. O que entendo por
isso encontra fundamento em Charlot:
A educação é um triplo processo de humanização, socialização e entrada
numa cultura, singularização-subjetivação. Educa-se um ser humano, o
membro de uma sociedade e de uma cultura, um sujeito singular. Podemos
prestar mais atenção a uma dimensão do que a outra, mas, na realidade do
processo educacional, as três permanecem indissociáveis. Se queremos
educar um ser humano, não podemos deixar de educar, ao mesmo tempo,
um membro de uma sociedade e de uma cultura e um sujeito singular. E,
partindo da socialização ou da singularização, podemos produzir enunciados
análogos. (2006, p. 15).

Para Charlot, trata-se de um campo ‘mestiço’, marcado por um hibridismo de
diferentes níveis de realidade (que podem ser explicados, por exemplo, por um viés
sociológico, psicológico e filosófico), cuja complexidade e interação podem ser
explicadas.
Em acordo com esse mesmo autor, as ciências do homem e da sociedade (que
é o caso da Educação) avançam segundo seus pontos de partida.
Por isso, parto do relato das minhas experiências, no desafio de tentar produzir
conhecimento neste campo. E escolho, para tanto, escrever um texto em prosa e em
primeira pessoa. Porque tenho uma convicção de que ele explica meu processo de
socialização e ingresso na cultura acadêmica e porque me parece mais humano. E
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também porque isso explica, como homem do meu tempo, minhas escolhas teóricas
e metodológicas.
Nasci em Santo André, estado de São Paulo, em 28 de abril de 1980, em uma
família constituída por um pai metalúrgico e mãe dona de casa, ambos com Ensino
Fundamental incompleto e, também filhos de operários. Meu avô paterno era pedreiro
e o que se poderia considerar um analfabeto funcional. Meu avô materno é
aposentado como operário de uma fábrica de produtos de porcelana, alfabetizou-se
adulto, no Mobral. Minha avó materna trabalhou como empregada doméstica por
alguns anos, até que comprassem a casa na qual ela e meu avô ainda residem, na
cidade de Mauá-SP. Minha avó paterna sempre foi dona de casa, já que teve onze
filhos.
Tenho uma única irmã, mais velha, e quatro sobrinhos.
Vivi até os sete anos em um bairro da classe trabalhadora, em Santo AndréSP, em uma pequena casa, nos fundos da casa do meu avô paterno. Depois, me
mudei com a minha família para uma casa que meu pai construiu em um bairro da
periferia da zona leste de São Paulo, subdistrito de Sapopemba. Cursei o Ensino
Fundamental em um Centro Educacional do SESI-SP, próximo à minha casa e o
Ensino Médio em uma escola pública estadual, em um bairro mais distante.
O momento em que me mudei para São Paulo é muito significativo para mim
porque é quando tive consciência das primeiras experiências de desigualdade que
vivi.
Lembro-me do meu pai desempregado, da casa por terminar, do chão de
cimento queimado e das paredes com blocos à vista, do quintal de terra batida... Das
ruas sem asfalto e sem saneamento. Da ida à escola com galochas de jardineiro e
dos colegas que se riam de mim e dos meus vizinhos, pelos pés sujos de barro, nos
dias de chuva.
Lembro-me da favela que começou a se formar do outro lado da minha rua, da
qual eu conhecia cada beco e na qual ainda residem alguns dos meus amigos de
infância; outros já mortos.
Lembro-me das vontades de comer coisas diferentes, além de feijão, arroz,
ovo, vez em quando uma carne, que não faltou pela ajuda dos parentes, e pelas
roupas, sempre ganhadas de alguém.
Lembro-me, também, dos cuidados e carinhos dos meus. Do sorriso de minha
mãe sempre vistoso e da animação de meu pai, apesar de tudo. Tenho a memória de
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um homem incansável, que fez de tudo para manter-me na escola e que sempre deu
jeito para que não nos faltasse comida à mesa. E de uma mulher compreensiva,
criativa e contente. De quando minha irmã começou a trabalhar e, com seu primeiro
salário, comprou-me roupas e tênis novos, me levou ao cinema nas férias escolares.
E me levava passear, sempre.
Expressões como “levava passear”, embora eu saiba que contrarie algumas
regras do português padrão, é uma construção frasal empregada, por exemplo, por
Mario de Andrade, em Macunaíma. Eu gosto demais desse estilo, acho-o pessoal,
poético, acolhedor, perfeitamente ajustável a um texto autobiográfico. Por isso, utilizei
e utilizarei várias vezes neste texto.
Além disso, o excesso de norma padrão me irrita, porque é classista,
exageradamente formal e muitas vezes, anda bem próximo do preconceito linguístico
(BAGNO, 2015). A ideia de “língua de Camões” me parece arrogante e
embaraçosamente colonizada. Aliás, eu gosto muito, muito mais da Carolina Maria de
Jesus e do Guimarães Rosa que do Camões, que eu tive que ler na escola. Até que
não foi tão ruim ler Camões, confesso. Mas eu gosto mesmo é do português brasileiro,
português brasileiro vivo, pulsante, variado, plural e desafiador. É isso.
Fui alfabetizado na pré-escola, cursada em uma pequena escola particular,
atendendo a um desejo da minha avó materna. No primeiro ano, fui estudar em uma
escola estadual, em Santo André e, do segundo ano em diante, ingressei na rede
SESI, como já mencionei.
Eu gostava muito de livros, mesmo antes de saber ler. Minha mãe sempre foi
uma excelente cozinheira e mantinha muitos livros de receita em casa, os quais
gostava muito de folhear, diariamente. Eram os anos 1980 e ela costumava ceder a
casa para reuniões de demonstração de artigos da Tupperware (que vendia utensílios
para cozinha), de embutidos (frios e queijos) e do Círculo do Livro (uma editora
brasileira pertencente ao grupo Abril, à época).
Em uma reunião do Círculo do Livro, por ter cedido a casa para a reunião de
demonstração, minha mãe pôde escolher o livro que desejasse, gratuitamente. Ela
deixou que eu escolhesse aquele que foi meu primeiro livro: Memórias de Emília, do
Monteiro Lobato. Ele veio com uma edição em capa dura, com ilustrações em branco
e preto, que pintei com canetinhas “Hidrocor”.
Emília era minha personagem favorita e penso que tomei muitas de suas
características, principalmente a curiosidade. Quando eu tinha cinco anos, quis muito
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que meu bolo de aniversário fosse decorado com um desenho da Emília; fui atendido.
Isso me parece um avanço, se considerarmos o machismo tão presente no meio em
que eu vivia. O amor de meu pai e sua sensibilidade sempre me pareceram maiores
que a cultura machista que o formou...
Eu gostava demais daquele livro, que me formou, com seus bônus e ônus, já
que vejo traços racistas na literatura de Lobato - polêmica que não vou discutir aqui.
De qualquer modo, eu não poderia perder a oportunidade de fazer a provocação3. Vou
destacar o positivo: a paixão pela Emília fez com que eu me interessasse por gibis e
álbuns de figurinhas de animais, que eu comprava em bancas de bairro.
Quando me alfabetizei, uma das coisas com as quais eu me ocupava era da
leitura. Li uma versão inteira da Bíblia Sagrada, para crianças, que tinha 460 páginas
e que minha mãe ainda guarda, em sua casa. Tive uma formação cristã (evangélica
pentecostal), herdada dos meus avós maternos. Embora com influência católica vinda
dos meus avós paternos, aquela de minha mãe foi predominante.
Eu li a Bíblia para crianças mais de uma vez, e depois me interessei pela Bíblia
Sagrada convencional, que também li mais de uma vez. Embora muito importante em
minha formação, esse livro também é parte das minhas agruras e tormentos, a
respeito dos quais discorrerei adiante.
Além da leitura, sempre gostei muito de música. Amava a vitrola e os discos.
Gostava de ouvi-los e apreciar as capas, os encartes. Principalmente de ouvir as
canções, acompanhando as letras. Meus pais gostavam muito da Jovem Guarda,
principalmente, do Roberto Carlos. Mas a mim apeteciam mais as trilhas sonoras de
novelas (eu gostava muito de ouvir a de Estúpido Cupido e Os Gigantes).
Ouvia também discos infantis (de conjuntos como Trem da Alegria, Balão
Mágico, da Xuxa) e também aqueles de narrativas de histórias clássicas, herdados da
minha irmã. Destes, o que eu mais gostava era Marinho, o Marinheiro, um conto de
Joel Rufino dos Santos, com trilha sonora de Gilberto Gil, que contava a história de
um marinheiro que desafiava regras e que queria usar um pintassilgo na cabeça, no
lugar do chapéu de marinheiro.

3

Sugiro a leitura do Parecer CNE/CEB nº 6/2011, cuja relatora foi a Profª Drª Nilma Lino Gomes.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8180pceb006-11-pdf&category_slug=junho-2011-pdf&Itemid=30192. Acesso em 01/06/2017.
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Costumo dizer que essa história me salvou das perversidades e limitações
ensinadas na igreja evangélica em relação a tudo o que eu era e viria a ser, anos mais
tarde.
Em relação à música, tenho na memória quatro LPs que eu gostava mais do
que as músicas infantis: Mel, de Maria Bethânia, que minha mãe ganhou de uma
amiga e cuja dedicatória eu gostava muito de ler (sou apaixonado por dedicatórias);
Clara Nunes Com Vida (uma grande contradição em uma casa de inspiração
evangélica), Elis Regina – Coleção Minha História, eu gostava muito de cantar
Romaria, sozinho, na garagem, rodopiando de braços abertos; e Rita Lee e Roberto
de Carvalho, que era da minha tia Sula, irmã caçula do meu pai e que tocava Cor de
Rosa Choque.
Conto esses detalhes, porque foram determinantes dos meus gostos e hábitos
culturais, inclusive porque se costuram aos conhecimentos que fui ampliando, com a
escolarização.
Foram essas experiências que fizeram com que eu gostasse muito da escola e
de tudo o que dela vinha. Eu amava meus livros didáticos e tinha bom desempenho
escolar. Meus pais ressaltavam a importância da escola, mas não havia expectativas
acadêmicas ao meu redor.
Meu pai conta que seu desejo era de que eu fosse jogador de futebol, o que
rejeitei logo. Sempre odiei futebol e qualquer coisa relacionada a esse esporte. Nunca
vi graça, não gostava de bola e os gritos de gol sempre me incomodaram. Meu pai e
meus tios, que torciam para times diferentes, sempre viviam às turras, disputando qual
time era melhor e isso me incomodava, também.
Eu era uma criança gorda, que nunca gostou de esportes. Eu preferia
atividades mais calmas, como ler e ouvir música. Gostava de brincar com outras
crianças, principalmente com meus primos (que são muitos) e vizinhos, mas jogos
relacionados ao faz-de-conta. Gostava também de receitas, de conversas de cozinha,
de comer junto com as outras pessoas. De participar das conversas dos adultos e
ouvir os assuntos proibidos e fofocas. Descobri muitos segredos de família ouvindo
atrás das portas.
Eu gostava muito de gravar fitas-cassete, também. Eu gravava conversas de
família, sem que ninguém soubesse, gravava sucessos que tocavam nas rádios e
seleções para presentear quem eu mais gostava. Adorava também escrever e
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rabiscar nos cadernos de receita de minha mãe. Eu escrevia histórias e cartas para
parentes mais distantes.
Penso que essas experiências foram muito importantes para que eu me
familiarizasse com os instrumentos do pesquisar: ler, escrever, perguntar, registrar,
observar.
Meu pai também conta que pensava em me levar, quando eu crescesse um
pouco, à fábrica de elevadores onde trabalhava para que eu aprendesse o mesmo
ofício. Contudo, a observação de minha mãe, a de que eu seria “alguma coisa de
letras”, fez com que ele me deixasse livre para escolher meus próprios caminhos.
E é aqui que reside a importância das minhas experiências escolares. A escola
me anunciava outros modos possíveis de se viver. Eu gostava das minhas professoras
dos anos iniciais da minha escolarização, achava-as elegantes, gostava do modo
como se portavam, falavam, escreviam. Gostava de suas caligrafias.
Amava ler meus livros didáticos e os de minha irmã, mesmo que fossem velhos.
Eu os lia antes mesmo de estudá-los na escola. Os de Língua Portuguesa e de
Estudos Sociais eram os meus preferidos. Foram os livros didáticos que fizeram com
que eu me interessasse por literatura. Neles estavam excertos de Machado de Assis,
Drummond, Rachel de Queiroz, Mario de Andrade, Ferreira Gullar, Gilberto Freyre,
Darcy Ribeiro, Jorge Amado, João Cabral, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa,
Clarice Lispector, Ecléa Bosi e tantos outros que eu viria a apreciar, ler, estudar. Havia
também músicas.
Neles aprendi o que foi a ditadura militar e aprendi a amar a democracia e
gostar de Chico, Caetano, Gil, Elis, Aldir Blanc, João Bosco, Taiguara, Aracy de
Almeida, Cartola, Noel Rosa e tantos outros. Aprendi, inclusive, a descobrir o que há
de bom em meu próprio tempo.
Eu era elogiado nas reuniões de pais e mestres e sempre que levava meus
boletins para casa, meu pai me elogiava. Quando fui para a 5ª série, demorei um
pouco a adaptar-me. Nas aulas de Língua Portuguesa e de Inglês é que fui me
encontrando e me reconhecendo. A partir da 6º série, passei a ter aulas com
professoras jovens, que tinham práticas diferentes daquelas das minhas professoras
da 5ª, que eram mais velhas e se aposentaram.
Sobretudo as professoras de Artes, História, Português e Geografia, me
marcaram profundamente. A de Português foi um pilar importante da minha empatia
e afeição pela a língua e pela a literatura. Eu aprendi a amar a Língua Portuguesa e
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a Literatura com ela, por causa dela. As de História e Geografia me ensinaram a
analisar e criticar meu contexto sócio-histórico, o que foi essencial para que eu
compreendesse a mim mesmo. O que elas me ensinaram, combinava com o que eu
ouvia sobre Política do meu professor de Educação Física. Quando ia com o meu pai,
aos domingos, à feira, eu o encontrava, fazendo militância para o Partido dos
Trabalhadores. Esse homem me alfabetizou, politicamente. Somado às lembranças
que tenho do meu pai no movimento sindical, penso que aí estão as raízes da minha
militância, à esquerda.
Falar da minha professora de Artes, é um capítulo à parte. As emoções e
sentimentos que atravessam minha relação com ela podem me atraiçoar a memória.
Mas, isso não faz com que eu tenha qualquer tipo de receio. Ela foi meu grande
modelo de professora. Eu poderia contar capítulos inteiros sobre ela, por ter sido
exemplo, bússola, amiga, mas vou destacar que ela me fez amar as Artes, sobretudo
o Teatro.
Destaco, principalmente, um fato muito peculiar: ela pediu aos meus pais que
eles permitissem que ela me levasse à Bienal de Artes de 1992, em um final de
semana, independente da escola. Anos depois, conversando sobre isso, ela me
relatou que percebeu que precisava fazer isso, porque notou em mim um interesse
que carecia ser nutrido.
Eu não teria ido à Bienal de Arte, tão cedo (e gostado), não fosse por ela.
Porque era muito longe, porque era caro, porque não era lugar que meus pais sequer
cogitassem me levar. Porque não era imaginável. Não fazia parte da nossa cultura.
Institucionalmente, também não me lembro de passeios com a escola, exceto
raríssimas ocasiões, à Galeria de Arte e ao Teatro, ambos do próprio SESI.
Daí em diante, minha mãe conta que percebeu que minha aproximação com a
escola fez com que imaginasse que eu pudesse vir a ser professor, o que para ela era
temerário, já que sua representação era de que “professor ganhava pouco e apanhava
da polícia”. O que fazia sentido, se recuperarmos as grandes greves de professores
da rede estadual de São Paulo, a partir de 1978.
A mim, contudo, isso não ocorria. À época, eu desejava ser psicólogo. Meus
dois anos finais do Ensino Fundamental são marcados por lembranças mais tristes,
como a morte de uma colega de classe e como o processo de descoberta da minha
identidade homoafetiva.
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Além de sofrer internamente muitos conflitos com a incompatibilidade entre o
que eu havia aprendido com a religião e quem eu estava me tornando, sofri
discriminação na escola, pela maioria dos meninos. Lembro-me de ficar todos os dias
no mesmo canto, quando possível na própria sala de aula (isso ocorria raramente,
quando não trancavam a porta na hora do intervalo) para não sofrer nenhum tipo de
preconceito, manifestado por xingamentos e brincadeiras jocosas.
Aqui, gostaria de contar um fato muito marcante para mim: em um destes dias
em que eu me encontrava escondido em um canto, minha professora de História, ficou
comigo no recreio, conversando sobre a vida. Ela me dava muitos conselhos e
ressaltava minhas qualidades e passou a ficar comigo, todos os dias, ali, atrás de uma
pilastra, onde ninguém me via nem me importunava.
Certa vez, ela me repreendeu por uma resposta de uma prova, sobre a
Revolução Francesa, que teria sido muito sintética, em seu ponto de vista. Ela disse
que um aluno como eu nunca deveria ser sintético. Que, quando eu crescesse, eu
estudaria História, depois seria Mestre e Doutor em História. Recordo-me de achar
muita graça, porque eu nem sabia o que era isso ou o que representava.
Ela me estimulou a cursar o Ensino Médio em uma escola longe dali. Segundo
ela, todas as instituições do entorno eram precárias e não me aconselhava a cursar o
Ensino Técnico, pois eu não teria aptidão para as profissões técnicas.
Ocorreu-me cursar o Magistério, mas não fui adiante porque era considerado
um curso feminino, e isso poderia fazer com que eu sofresse ainda mais preconceito
do que já vivia. Bastava-me achar que estava condenado pelas leis divinas. Fazia
jejum e orações diárias para deixar de ser homossexual.
Escolhi o Segundo Grau regular, que era a nomenclatura em vigência, pela Lei
de Diretrizes e Bases 5.692/71, em uma escola localizada na Vila Formosa, também
na zona leste de São Paulo.
Eu havia sido aprovado no vestibulinho da Escola Técnica Federal de São
Paulo para o curso de Telecomunicações. Mas, quando fui conhecer a escola, me
senti deslocado porque eu achei as pessoas com “aparência de ricas” e que, por isso,
não era lugar para mim. Além disso, eu não queria ser telefonista. Minha mãe, sem
recursos para intervir e mostrar-me que aquela não era o foco do curso, achou que eu
não levava o menor jeito para telefonista e também concordou que eu não deveria
estudar lá.
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Por isso é que fui para a Escola Estadual de Segundo Grau Professor José
Marques da Cruz. Era conhecida por ser uma escola de referência na região. Era
concorrida e compôs o Projeto Escola Padrão, o que justifica a estrutura que ela
oferecia. Fiquei impressionado com o tamanho, o anfiteatro, as obras de arte
espalhadas pelos corredores, a limpeza, os laboratórios, o tamanho da Biblioteca.
Tudo era novidade para mim.
Nela fiz amizades que carrego até hoje. O descortinamento do mundo, iniciado
na escola anterior, continuou nesse espaço. Tive uma excelente formação em
linguagens e em ciências humanas e sociais. Matemática e ciências da natureza
deixaram muito a desejar. Lembro-me que tive muitos professores diferentes, nessas
áreas, a maior parte deles estudantes e bacharéis.
Logo no primeiro ano, nossa classe ficou quase dois meses sem professor de
Matemática. Quando chegou uma substituta, lembro-me que ela contou que era
administradora de empresas. Era muito animada, conversava muito conosco. Não me
lembro de ter aprendido Matemática. Lembro-me dela dizendo que tocava piano,
violão e cantava.
Um dia, ela trouxe o violão, cantou Rapte-me Camaleoa e eu fiquei encantando.
Disse, então, que fazia teatro na Fatec São Paulo, aos finais de semana, em uma
companhia amadora e que, se alguém tivesse interesse em participar, era só falar
com ela.
Eu fui e disse que tinha interesse em ir. Pedi autorização ao meu pai e ela me
levou. Permaneci neste grupo como ator por três anos. Outros colegas também foram,
mas só eu fiquei. Eles eram mais velhos, todos universitários, e nosso diretor era
estudante da Escola de Comunicação e Artes, da USP.
Meu primeiro espetáculo foi “Suburbano Coração”, do Naum Alves de Souza,
que teve a trilha sonora de sua primeira montagem assinada por Chico Buarque. Em
seguida, vieram “A Tempestade”, de Shakespeare e “O Auto da Compadecida”, de
Ariano Suassuna. Aprendi muito com essa experiência, que ampliou minha formação
para além da escola. Meus colegas da companhia me acolheram e me ensinaram
muito sobre a vida, o que aplacou meus conflitos existenciais.
Essas experiências, articuladas ao contato com a literatura ficcional e com o
que estudei na escola, fizeram com que eu rompesse com os pensamentos religiosos.
Lembro-me de ter estudado Psicologia com o livro de Ana Bock, Odair Furtado e Maria
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de Lourdes Teixeira. Por causa dele, fui à Biblioteca Municipal de Vila Formosa
estudar Freud.
As aulas de História do Ensino Médio, também foram muito importantes para
minha leitura de mundo. Ao final do Segundo Grau, eu decidi prestar o vestibular para
História. Consegui gratuidade nas inscrições para os vestibulares da Fuvest e da
Vunesp, por ser aluno de escola pública.
Quando fui fazer a prova da Fuvest, fiquei, outra vez, muito incomodado ao ver
meus concorrentes e suas roupas e carros que os levavam até a Cidade Universitária.
Tive uma forte sensação de que eu não cabia naquele lugar. Os conhecimentos não
aprendidos em Matemática e Ciências da Natureza fizeram falta e eu não fui
aprovado.
Contudo, fui aprovado no vestibular da Vunesp para o curso de História, em
Franca. Mas meu pai não tinha condições financeiras para me manter em outra
cidade. Não fui estudar na Unesp.
Lembro-me que já era janeiro; a companhia de teatro havia se dissolvido; eu
não faria faculdade e me sentia melancólico e sem rumo. Eu não tinha como pagar
uma instituição privada.
Tenho na lembrança a memória de uma tarde que eu terminara de reler “Vidas
Secas”, e me deitei no chão, para ouvir Esquadros, da Adriana Calcanhotto. Embora
a situação fosse crítica, de fato, tenho vocação para dramas até hoje. De preferência,
dramas com trilha sonora. Trilha sonora de um drama digno tem que ter Nana
Caymmi, Maria Bethânia, Ângela Ro Ro e Fátima Guedes.
No dia seguinte, fui com uma amiga passear na Rua Vinte e Cinco de Março e
no Brás, hábito que cultiváramos desde o início do Segundo Grau, mesmo que não
tivéssemos dinheiro para comprar nada.
Ao passar pelo Brás, ao final da Rua Maria Marcolina, recebi um panfleto da
Universidade São Francisco, anunciando o vestibular e anunciando bolsas de estudo
para os primeiros colocados. Fiquei um pouco desapontado por não ter o curso de
História, mas localizei o curso de licenciatura em Filosofia, que dava habilitação em
História. Inscrevi-me para o vestibular e passei em segundo lugar, o que me rendeu
uma bolsa de estudos.
Fiquei tão feliz que contei para minha amiga — a mesma que mencionei antes
— que eu “gostava de meninos”. Por sua vez, ela me disse que achava “gostar de
meninas, também”.
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Quando contei à minha mãe sobre minha aprovação no vestibular, ela ficou
muito brava e me disse que não bastava o teatro, que era coisa de “gente pervertida”,
agora eu faria esse curso de “gente vagabunda, que só fica pensando”. Eu achei
engraçado e não dei muita importância. Até porque, daí em diante, minha vida ganhou
outros contornos.
Fui, aos poucos, percebendo que seria professor, mesmo. Meu desejo era,
então, me formar e voltar para a escola onde havia estudado.
Meu primeiro dia na universidade foi muito estranho. A aula era de Lógica, e eu
levei um susto, porque parecia Matemática e eu tinha consciência das minhas
defasagens neste campo. Além disso, meus colegas de turma, quando se
apresentavam, diziam que eram de congregações e que tinham recebido chamados.
Eu demorei muito a entender que eles eram religiosos, afinal eu não era católico
e não entendia nada de catolicismo. Fiquei um pouco decepcionado e receoso se
tinha feito a escolha certa. Tudo o que eu não queria era proximidade com qualquer
tipo de religiosidade. O estranhamento acabou naquela mesma semana, nas aulas de
Introdução à Filosofia, Sociologia Geral I, História Geral I e Psicologia I.
Fiquei mais tranquilo. Tive dificuldade com Lógica, no início, mas, com a ajuda
de um amigo franciscano, aprendi tudo e obtive nota máxima. Essa situação resolveu
minha questão com a Matemática, que passei a estudar sozinho.
O curso seguiu e eu queria muito começar a lecionar. Certo dia, uma colega de
turma me disse que nosso professor de Filosofia Política assumira a direção de uma
escola estadual próxima da universidade e que a havia chamado para ser professora
eventual. Ela me encorajou a falar com o professor, pois achava que eu deveria ir,
também.
Lembro-me que me enchi de coragem para pedir que ele me deixasse trabalhar
na escola. Ele sorriu e disse que “sempre tinha espaço para mais um”. Iniciei minha
carreira docente, então, na Escola Estadual Orestes Guimarães, no bairro do Canindé,
em agosto de 1998.
Eu tinha 18 anos, nenhuma experiência, mas tinha vontade. Nosso professor
nos dizia que queria construir, com nossa ajuda, uma boa escola para os filhos dos
trabalhadores, o que fazia muito sentido para mim.
Eu estudava todos os dias até às 14h00 e depois seguia para a escola, onde
almoçava e ficava até o período noturno, substituindo os professores que faltavam.
Minha primeira aula foi na 7ª série D, do período noturno, substituindo a professora
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de Língua Portuguesa. Lembro-me que trabalhei o poema Eu, etiqueta, do Drummond
e fiz uma roda de conversa com os estudantes. Deu certo e eu gostei da experiência.
Por conta da docência, as disciplinas de formação pedagógica eram as que eu
mais gostava: Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, Estrutura e
Funcionamento da Educação Brasileira, Prática de Ensino, Didática e Estágio.
Embora eu gostasse das outras disciplinas, também, do “núcleo duro”, como
Antropologia, Metafísica, Ética, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. O que
mais odiei, no curso, foi Filosofia Medieval.
Mas as disciplinas da licenciatura eram mesmo as minhas preferidas. Eu tinha
experiências que podiam ser “coladas” ao que estava estudando na universidade. As
professoras acolhiam minhas dúvidas profissionais, o que fez com que eu me
interessasse muito pelo campo das práticas de ensino.
Já no último ano de docência, assumi minhas próprias turmas e deixei de ser
professor eventual. Eu ministrava, então, aulas de História, no ensino fundamental e
médio e de Psicologia, no Ensino Médio.
Até me formar, e durante os meus três primeiros anos de docência, lecionei
essas disciplinas e cheguei a ter 29 aulas semanais.
Nesse período, participei da minha primeira greve, que contou com repressão
policial, bombas de efeito moral e que terminou quando contabilizava 44 dias, sem
acordo com o governo da época (e que se mantém no poder até hoje).
Vivi a implantação e a implementação da progressão continuada e, no chão da
escola, pude auscultar suas significações por parte dos meus colegas e dos meus
alunos.
Recordo-me de ter recebido a proposta com bons olhos, pois eu não coadunava
com um sistema de reprodução de desigualdades e exclusão que eu tinha vivido, na
condição de aluno, na educação básica e, também, pelo que acabara de estudar
durante minha formação inicial.
No momento em que cursei a licenciatura, a lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais deram tom à
minha formação pedagógica. Além disso, o que se chamava de “novas tecnologias”,
naquele contexto (afinal, já se vão quase 20 anos), me interessava e também
atravessava o meu desenvolvimento profissional.
Eu desejava ser um bom professor, eu gostava da escola, dos meus alunos,
dos meus dilemas profissionais. Por isso, eu estudava muito e lia muito.
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Eu ficava muito inquieto com algumas coisas que eu percebia no cotidiano da
escola. Quando eu comecei a lecionar, a região do Pari começou a receber muitos
imigrantes, sobretudo bolivianos e coreanos. Comecei a perceber que os bolivianos,
apesar da aproximação linguística, tinham um desempenho escolar muito abaixo dos
coreanos, que mal falavam o português, mas tinham notas melhores nas avaliações.
Fiquei profundamente incomodado com essa situação. Tentei problematizá-la
nos conselhos de classe, mas não fui ouvido pelos meus colegas. Internamente, eu
tinha uma hipótese de que uma questão racial e de classe atravessava esse problema,
mas eu não tinha muita clareza e nem estofo teórico para uma análise que explicasse
esse fenômeno.
Então, decidi que tentaria ingressar no mestrado. Nunca me atrevi a procurar a
Universidade de São Paulo, por exemplo. Para mim, aquele lugar não era para
pessoas com a minha origem social.
Dirigi-me à PUC-SP e fiz o processo seletivo do Programa de Educação:
História, Política e Sociedade e não fui aprovado. Fiz também o processo para o
Programa de Educação, Arte e História da Cultura, do Mackenzie, e também não
passei na seleção. Lembro-me que, na entrevista do Mackenzie, uma professora me
disse que eu tinha futuro, que não desistisse, mas que eu era muito jovem e tinha
pouca experiência. Que eu deveria estudar mais e depois voltar.
Senti-me como um desses candidatos de “reality show” de música
contemporâneos, quando os jovens aspirantes a cantores são recusados pelo júri. O
que quero dizer com isso é que, por mais acolhedora que a banca de seleção pudesse
ter sido, o amargor da derrota e do fracasso foram particularmente meus e eu tive que
me haver com eles.
Abandonei essa ideia e segui com a minha profissão. Comecei a estudar a
literatura do campo da formação de professores, porque estava interessado em ser
um professor melhor, como afirmei anteriormente.
Eu gostava muito das reuniões que aconteciam no horário de trabalho
pedagógico coletivo - htpc. Foi um espaço muito importante para a minha socialização
profissional, mas eu sentia que não aprendia, ali, conteúdos que me ajudassem com
o meu trabalho docente.
Eu lia, também, toda a legislação educacional que podia e participava de tantas
formações que a Diretoria Regional de Ensino oferecia quanto podia.
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Foi assim que deparei com as funções do coordenador pedagógico e me
interessei por este assunto. Eu percebia que nada do que constava nos documentos
legais era praticado pela minha coordenadora, embora eu nutrisse os melhores afetos
por ela.
Algum tempo depois, penduraram no quadro de avisos da sala de professores
um edital de uma prova de seleção para professores coordenadores. Eu o li e percebi
que preenchia os requisitos mínimos: era licenciado, tinha aulas atribuídas nos termos
da lei 500/74 e contava três anos de experiência como docente, recém completados.
Inscrevi-me para a prova e estudei toda a bibliografia. Nela, constava o livro O
coordenador pedagógico e a educação continuada. Ali encontrei pistas para o que me
inquietava.
Passei na prova em segundo lugar e fui credenciado para o posto de trabalho
de professor coordenador. Alguns meses depois, a coordenadora pedagógica da
minha escola abriu mão da função que desempenhava e foi para outra escola. Com
isso, um posto de trabalho estava vago.
Lembro-me que o diretor da escola me chamou e me disse que julgava que eu
tinha perfil para esse trabalho, embora fosse ainda muito jovem e estivesse
aprendendo a docência, considerou, então, que eu deveria aprender mais e vislumbrar
esse desafio profissional mais adiante. Todavia, sugeriu que que eu me inscrevesse
para concorrer, até para aprender mais sobre esse processo e ganhar experiência.
Concorri com outra professora da minha escola e submetemos propostas de
trabalho ao conselho de escola, a dela ganhou em primeiro lugar, nos votos. A minha
proposta ficou em segundo.
Na escrita desse texto é que percebi que minha trajetória foi muito marcada por
segundos lugares. E o quanto eu sou filho de um tempo profundamente marcado por
competições, pódios, premiações e linhas de chegada e não gosto disso.
Naquele tempo, eu não fiquei chateado, porque, embora eu desejasse viver o
desafio da coordenação pedagógica, eu não me sentia preparado para isso.
Diferentemente de quando vivi a reprovação no mestrado, não fiquei incomodado.
Ocorreu que, alguns dias depois, o processo de designação da minha colega
como professora coordenadora foi indeferido pela Diretoria de Ensino, porque ela
possuía diploma de licenciatura curta. Fui chamado pelo meu diretor, que me disse
que o cenário havia mudado e que eu poderia assumir a coordenação, se quisesse.

40

Ele me recomendou fazê-lo porque a escola (que era muito grande) não podia ficar
sem uma pessoa naquele posto de trabalho, e que eu aprenderia muito.
Assim, aos 21 anos de idade, dormi professor iniciante e acordei coordenador
iniciante no dia seguinte.
Assumi a coordenação do período noturno e ministrava aulas de Filosofia e
Psicologia no período da manhã, para o Ensino Médio.
Foi uma época de intenso aprendizado, mas de muitas angústias, porque eu
não tinha a quem recorrer. Havia outra coordenadora no período diurno, que também
era iniciante. Apoiamo-nos um no outro e assim fomos tecendo nossos próprios jeitos
de coordenar.
Nossa escola atendia alunos nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e EJA (séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio).
Teoricamente, ela era responsável pelo Ensino Fundamental todo e Ensino Médio que
funcionavam no período diurno e eu pelas séries finais do Fundamental, do Médio e
pela EJA, no período noturno.
Ocorre que, aos poucos, configurou-se um cenário onde os professores
procuravam a mim para discutir questões relativas às práticas de ensino e à minha
colega para pedir ajuda com alunos indisciplinados, gestão da sala de aula e questões
relativas à interação e relação com os alunos, eventos e atividades culturais como
passeios e excursões. Além disso, a relação dela com os professores dos anos iniciais
do Fundamental era muito conflituosa.
Percebendo isso, nosso diretor nos chamou e propôs que subvertêssemos o
instituído legalmente e que reorganizássemos nossas tarefas. Atribuiu a mim a
coordenação dos anos iniciais, porque eu me interessava e atendia às demandas das
professoras daquele grupo e solicitou que eu me responsabilizasse apenas pelas
questões que ele chamou de “natureza formativa”. Minha colega assumiu os anos
finais do Fundamental e do Médio. O equívoco foi que, naquele momento, se supôs
que os professores “especialistas” não precisavam de formação, como as
“generalistas”, dos anos iniciais.
Apesar disso, foi uma experiência muito interessante, pois dividíamos tarefas,
planejávamos juntos as reuniões de HTPC, tínhamos horários mais flexíveis, nos
encontrávamos todos os dias e circulávamos por todos os períodos e em todos os
grupos da escola. Vivemos uma experiência que, mais adiante, seria regulamentada
pela rede, que teria um coordenador por segmento de ensino.
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O trabalho caminhou bem até o ano letivo seguinte, quando um problema
alterou seu curso. Naquele momento, os postos de trabalho dos coordenadores
estavam atrelados ao número de classes que funcionavam na escola. Assim, cada
escola deveria ter, no mínimo, 12 classes no período diurno e 10 classes no período
noturno.
Na virada do ano de 2002 para 2003, duas classes foram fechadas no período
noturno, extinguindo meu posto de trabalho. Isso traria consequências preocupantes
para a minha vida, pois eu já havia saído da casa dos meus pais, embora os ajudasse,
economicamente. Perder a coordenação não era apenas interromper uma experiência
positiva de desenvolvimento profissional, mas perda salarial e precarização das
condições de vida, pois, retornando à sala de aula, eu teria uma jornada de 8
horas/aula semanais.
Na mesma semana, um edital da Diretoria de Ensino convocava candidatos
para concorrer a um posto de trabalho vago, de professor-coordenador, em uma
escola na mesma região. Eu não tinha escolha. Concorri com outras quatro propostas
e fui eleito pelo conselho de escola.
Foi uma mudança muito marcante para mim. Sofri muito com a saída da escola
anterior.

Era

onde

eu

tinha

iniciado

minha

carreira,

me

desenvolvido

profissionalmente, tinha feito muitos amigos, gostava dos alunos, da comunidade,
enfim, eu fui muito feliz com aquelas pessoas, naquela escola.
O novo era um risco. E a apreensão inicial se concretizou em uma experiência
negativa. Na escola nova, tudo era muito diferente. O diretor não era presente, o
trabalho era desorganizado e minha única parceira era a vice-diretora. Fazíamos o
que podíamos e, poder significava, na maioria das vezes, garantir o mínimo para que
a escola funcionasse. A essa época, eu atendia o público da secretaria escolar,
porque a funcionária faltava muito; cheguei a preparar merenda, porque não tinha
quem o fizesse; controlava o fluxo de alunos, pois não tinha funcionário que zelasse
por eles; cheguei a fazer a folha de pagamento dos trabalhadores da escola, senão
todos teriam seus salários atrasados.
Eu fazia quase tudo, menos o trabalho da coordenação pedagógica, por isso,
permaneci ali por apenas nove meses. Em um dia de muita angústia e insatisfação
profissional, telefonei para minha primeira coordenadora pedagógica, que trabalhava,
naquele momento, em outra Diretoria Regional de Ensino, como Assistente Técnico
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Pedagógico. Contei todos os problemas e ela sugeriu que eu saísse da escola onde
estava, e que ela me ajudaria a encontrar outra.
Aquela mudança para mim era necessária, e além de tudo, ficaria mais perto
da minha casa. Apresentei propostas em duas escolas que atendiam apenas aos anos
iniciais do Ensino Fundamental e fui aprovado nas duas.
Escolhi ir para aquela onde observei que a diretora e a vice pareciam trabalhar
colaborativamente. Percebi logo que fiz uma boa escolha. Eu me desenvolvi muito
com aquela equipe. A escola era pequena, bem cuidada, com profissionais dispostos,
atendia à classe trabalhadora, enfim, ali eu vivi desafios profissionais que me
conectaram com a construção da minha identidade profissional, como um formador
de professores.
O trabalho caminhou bem e, no início do ano letivo de 2004, fui convidado para
compor a equipe de formadores do Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores – Letra e Vida, que foi um marco muito importante da minha trajetória
profissional.
Pude aprofundar minha formação, pois eu participava quinzenalmente de
reuniões de supervisão com as minhas formadoras e, semanalmente, estudava com
minhas parceiras, formadoras como eu, e planejávamos juntos os cursos que
ministrávamos, duas vezes por semana, no período noturno, para professores da
rede. A única dificuldade era conciliar essa tarefa com a coordenação da escola, que
eu não deixei. A orientação da Secretaria Estadual de Educação era destinar 20 horas
para a coordenação e 20 horas para as atividades como formador do programa, o que
era muito difícil.
Nessa época, conheci outra formadora que se tornou uma grande amiga e
parceira de trabalho. As afinidades profissionais e pessoais se intensificaram muito
rápido e um dia ela me convidou para fazermos a seleção para o mestrado. Aquele
projeto, outrora abandonado, voltou a fazer parte dos meus desejos.
Agora, porém, eu tinha clareza que não tinha como pagar. Ela me convenceu
ao menos a fazer a prova e, se tudo desse certo, a tentar uma bolsa de estudos.
Juntos, fizemos a seleção para o Programa de Educação: Psicologia da
Educação, da PUC-SP e fomos aprovados. Ela fez uso de uma bolsa oferecida pela
própria Secretaria Estadual de Educação – SEE-SP e eu usei meu bônus mérito para
pagar as duas primeiras mensalidades. Logo recebi uma bolsaCapes taxa.
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Alguns meses depois, assumi um cargo de professor titular da rede, para o qual
tinha sido aprovado em meu primeiro concurso prestado. A estabilidade, que eu havia
desejado muito, também, finalmente chegara.
O ingresso no mestrado foi muito comemorado, mas, ao mesmo tempo, muito
difícil. Eu aprendi muito, mas tive muitas dificuldades para me sentir pertencente
àquele espaço. Lembro-me que eu falava muito pouco e participava pouco das aulas,
porque não tinha coragem de dizer nada, mas também porque eu sentia um incômodo
que não sabia nomear.
Aos poucos, fui entendendo que era um incômodo de classe. Eu sentia que as
pessoas eram muito diferentes de mim. Não tinham crescido na periferia, não tinham
pais com baixa escolaridade como os meus, não sabiam o que era viver com roupas
ganhadas dos outros, de segunda mão. Eu percebia que muitas delas estudavam
desigualdade social, mas poucas sabiam o que era viver a desigualdade social.
Lembro-me que me causou muito estranhamento o fato de um texto meu ter
ido à França, em um Congresso, mas eu mesmo, nunca ter podido ir. Não era
nenhuma revolta, mas uma estranheza, um despertencimento. Era isso o que eu
sentia. Era um contexto hostil para mim: de branquitude, de heteronormatividade e,
principalmente, elitista. Eu tinha dificuldades para decifrar os códigos sociais e
linguísticos da universidade.
Fui, aos poucos, percebendo que eu era um improvável. Era como se eu não
devesse estar lá. Contra todas as lógicas, eu tinha chegado onde queria, mas era
doloroso permanecer. Afinal, minha família (meus pais, minha irmã e meus quatro
sobrinhos) ainda se vestia mal, comia mal, passava muitas dificuldades. Eu não era
da elite, nem filho de comerciantes e pequenos comerciantes.
Eu sou filho de um operário precariamente alfabetizado, originário de um bairro
periférico distante, violento e com poucas oportunidades.
Eu percebi, na carne, que a aprendizagem da cultura da elite ou se herda ou
é uma conquista pela qual se paga caro. (Bourdieu e Passeron, 2014). No meu caso,
eu não era herdeiro e nem podia pagar caro.
Se, por um lado, as pessoas eram acolhedoras, por outro elas pareciam tão
adaptadas ao habitus acadêmico, que os dramas cotidianos delas não eram como os
meus: trabalhar e fazer bem o trabalho, estudar e produzir bons textos, ter bom
desempenho acadêmico, não ir a eventos científicos por não ter dinheiro ou por não
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ter autorização para se ausentar do trabalho, ter dinheiro para tirar cópia dos textos,
alimentar-se, beber, vestir-se, habitar.
As relações com os professores e orientadores eram harmoniosas, afetuosas.
O único incomodado parecia ser eu. Eu não cabia naquela cultura acadêmica
aprendida por mim artificialmente. Ela me doía que chegava a ranger. Eu não
conseguia me sentir parte daquelas relações.
As sensações eram mais fortes do que eu podia aguentar e abandonei o curso,
às vésperas da qualificação.
Amarguei um período muito difícil. Achei que interromper o mestrado fosse
trazer alívio, mas essa decisão, articulada a outras, tomadas naquele momento, como
passar a viver com meu companheiro e assumir os papéis sociais que isso impôs,
ingressar no ensino superior como docente e a morte do avô paterno, trouxeram,
como em outros tempos, uma profunda melancolia, da qual demorei a sair.
Eu já não me sentia satisfeito profissionalmente, como coordenador
pedagógico, porque tinha experimentado a sensação de trabalhar na formação de
professores no Programa Letra e Vida e porque a proposta de me dividir entre a escola
e as atividades de formação me pareciam insalubres. Era como eu atuasse pela
metade, nunca por inteiro.
Nesse contexto, ter ingressado no ensino superior, no curso Normal Superior,
como professor, foi um alento, porque foi onde encontrei satisfação e sentido. Minhas
alunas já acumulavam muitos anos de experiência e estavam ali para completar sua
formação, na licenciatura. A maior parte delas era professora na rede estadual ou na
prefeitura de Mauá-SP, onde o curso acontecia.
Era um curso na modalidade a distância, mas em regime presencial, porque as
aulas aconteciam todos os dias, no período noturno. Era fora da sede do centro
universitário, que ficava em Araras, no interior de São Paulo.
Em um determinado momento, quando o programa Letra e Vida acabou, na
rede estadual, eu solicitei licença-prêmio da rede, para decidir o que fazer. Isso
implicava abrir mão da coordenação pedagógica, já que se tratava de uma função e
meu cargo era de professor.
Fiquei afastado por três meses e, no retorno, deveria voltar à sala de aula, para
lecionar minhas aulas de Filosofia, no Ensino Médio, que havia se tornado disciplina
obrigatória, na matriz curricular. Inicialmente, fui disposto. Mas voltei durante a
implantação do Programa “São Paulo faz Escola”.
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Na reunião de planejamento, fomos orientados, pela diretora da escola, a seguir
o material didático enviado pela Secretaria. Eu disse a ela que ia seguir os conteúdos,
mas que faria a substituição do texto do material por outro mais adequado aos meus
alunos e ela disse que era para trabalharmos com o material, sem nenhuma
interferência da nossa parte, como professores.
Senti-me muito aviltado como profissional, naquele momento, mas não
contestei. Dirigi-me à secretaria da escola e protocolei meu pedido de exoneração,
em março de 2007.
Permaneci trabalhando no ensino superior. Minha turma se formou e fui
convidado para assumir um posto de assistente de coordenação dos cursos de
licenciatura. Uma das minhas funções era realizar a formação continuada dos alunos
participantes do Programa Ler e Escrever, que acompanhavam professores
alfabetizadores, em classes de 1º ano, de escolas públicas, outra tarefa que contribuiu
muito para o meu desenvolvimento profissional. Eu me dedicava, então, à formação
de professores e sua inserção na docência.
Nos quase quatro anos que me separavam da interrupção do mestrado, eu
ainda amargava o fato de não tê-lo concluído. Eu não sabia que poderia retornar à
PUC e também me sentia envergonhado e fracassado, sem coragem de voltar e
sequer me informar sobre as possibilidades de retomar o curso. Nesse período, cursei
a licenciatura em Pedagogia e uma especialização em Psicopedagogia.
Passados três anos, uma amiga me convidou para assistir à defesa da tese de
doutorado de um colega nosso, de Cabo Verde, que era uma das poucas pessoas
nas quais eu me reconhecia, de fato, quando iniciei meu mestrado da PUC.
Eu resolvi ir, porque depois disso, ele retornaria de vez à África e eu precisava
prestigiá-lo e me despedir. Foi também minha reconciliação com a PUC.
Motivado pela secretária do programa e por uma professora, retornei ao
Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: Psicologia da Educação.
Não foi um retorno fácil, porque meus incômodos não haviam passado. Mas,
com um pouco mais de maturidade conferida pela idade e pelos estudos, que não
cessaram, eu tinha mais recursos para lidar com as “vias secretas e amplamente
legitimadas” da vida acadêmica. (VALLE, 2014).
Ressalto que meus incômodos não tinham a ver com dificuldades em ler,
compreender ou escrever; eles se circunscreviam e ainda se circunscrevem no âmbito
das relações vividas no contexto acadêmico.
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Concomitante ao meu retorno à PUC, que se concretizou somente em 2009,
assumi uma classe de 2º ano do Ensino Fundamental no município de Diadema, já
que, no ano anterior, eu havia me desligado do centro universitário onde trabalhava,
por desacordo com as propostas de uma nova equipe gestora.
Enquanto trabalhava na minha dissertação, fiquei na sala de aula até ser
afastado para assumir a responsabilidade pela formação de estagiários de Pedagogia
que atuavam no Programa Mais Educação, que havia sido criado pelo Governo
Federal.
Atuei neste programa até o ano seguinte, quando fui convidado para trabalhar
em uma OSCIP, a Mais Diferenças, para trabalhar em uma pesquisa intitulada
“Mapeamento e Caracterização dos alunos com deficiência nas escolas da rede
estadual de São Paulo”. Com isso, pedi exoneração da prefeitura e trabalhei como
pesquisador, o que foi positivo para a minha formação, também.
Junto com a pesquisa, finalizei minha dissertação, que foi defendida em
novembro de 2010, na qual estudei como os professores coordenadores de um
conjunto de escolas públicas estaduais analisavam sua função de formadores de
professores, no contexto do Programa Ler e Escrever.
Com o título de mestre, um ciclo se encerrou. Fui efetivado na Mais Diferenças,
agora como um formador, e fiquei responsável por trabalhar com o tema inclusão de
pessoas com deficiências e transtornos diversos, em classes regulares de escolas
públicas.
Cabe mencionar, neste momento, o valor da escolarização. Com o título de
mestre, meu salário aumentou 12 vezes e eu passei a fazer parte da “nova classe
trabalhadora” (SOUZA, 2012). Ressalte-se, sem nenhum privilégio e sem
meritocracia. Tenho verdadeiro horror à ideia de meritocracia.
O período de ingresso no 3º setor foi muito importante porque foi onde tive
acesso a melhores condições de trabalho, salário e carreira, que fizeram com que
minha vida melhorasse, consideravelmente, mas também me trouxe desafios
profissionais que me fizeram compreender a Educação, de outros pontos de vista.
Trabalhei com formação de secretários de educação, gestores de sistemas,
gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores, o que também fez
com que a minha compreensão sobre as políticas educacionais e sobre as práticas
escolares ganhassem outros contornos e significados.
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Passei por muitos municípios da Grande São Paulo e do Interior, o que me
permitiu conhecer muitas pessoas e contextos. Passei a fazer parte de uma cultura
que eu não havia herdado, mas pela qual tinha pago muito caro – o que não se resume
apenas a um capital financeiro –, e que, sem a ajuda de pessoas que enxergaram em
mim uma potência da qual eu muitas vezes tive dúvidas, eu jamais faria. Eu tive
oportunidades e pessoas que reconheceram meus saberes e o valor do meu trabalho.
Eu atuava na formação continuada durante o dia e trabalhava em cursos de
especialização nas áreas de Alfabetização e Letramento e Coordenação Pedagógica,
em algumas noites, em uma instituição de ensino católica particular. Aliás, uma das
grandes contradições para um homem ateísta e defensor da educação pública e laica
como eu é ter todos os meus diplomas e formação universitária em instituições
católicas e privadas. Mas elas não me negaram o acesso que a universidade pública
me negou.
Na época que retornei ao mestrado, eu tinha amigos estudando em outros
programas, na PUC, como no de Educação: História, Política e Sociedade e Educação
Matemática.
Após as eleições municipais de 2012, um dos meus amigos, que estudava no
programa de Educação Matemática, foi convidado para assumir o cargo de Secretário,
à frente da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do município onde
morava, Franco da Rocha.
Ele me convidou para assumir a Diretoria do Ensino Fundamental. Até assumila de fato, pois ela ainda seria criada por um decreto municipal, assumi a secretaria
adjunta de Educação. Penso que foi meu maior desafio profissional, pois eu jamais
vislumbrara isso para mim mesmo.
Foi uma experiência rica e intensa, da qual guardo boas lembranças.
Permaneci nessa função por um tempo, até que, com as dificuldades impostas pelas
relações típicas da cultura política, resolvi que eu não me reconhecia como um
formador, neste cargo.
Eu já atuava numa universidade privada, como professor de cursos de
Pedagogia e licenciatura, no período noturno. Por isso, pedi ampliação de carga
horária, deixei a secretaria e resolvi voltar para cursar o doutorado, por me entender
como um pesquisador e como um formador de professores.
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Inicialmente, pensei em trabalhar com coordenadores pedagógicos e a
construção de sua identidade profissional como formadores, no contexto da Política
Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva.
Porém, ao passar pelas disciplinas obrigatórias, eletivas e projetos que
participei, e principalmente depois de ter iniciado como tutor no Programa de Mestrado
Profissional Educação: Formação de Formadores, da PUC-SP, a partir de agosto de
2013, comecei a perceber que construção da identidade formadora, pelos
coordenadores pedagógicos, era muito mais complexa do eu supus, anteriormente.
Ao suspender minhas experiências, muito estimulado pela minha orientadora e
pelas professoras com as quais fiz meu percurso formativo, percebi que minha
trajetória me direcionava para uma confluência entre a formação de professores, a
aprendizagem da docência e a aprendizagem da coordenação pedagógica.
Assim, me interessei pelo desenvolvimento profissional de coordenadores
pedagógicos iniciantes, que tomei como objeto e que culminou na elaboração desta
tese, apresentada nos capítulos subsequentes.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer?
(Clarice Lispector. A Hora da Estrela)

1.1 A pesquisa e seus pontos de partida

A gente mesmo, na estrada, não acostuma com as coisas, não dá
tempo. Para bem narrar uma viagem, quase que se tinha
necessidade de inventar a devoção de uma mentira. E gabar mais
os sofridos – que de si já eram tantos. (João Guimarães Rosa)
A escolha da epígrafe de Guimarães Rosa, acima, extraídas da obra
Manuelzão e Miguilim4, se deu porque os sentidos do pesquisar se relacionam, para
mim, a uma viagem. E o que o autor denomina “bem narrar de uma viagem” se
assemelha ao pesquisar e à relação que estabelecemos com a pesquisa, mas,
principalmente, como nos relacionamos com os participantes e o que escolhemos
dizer “sobre” eles ou falar “deles”.
Vivemos tempos em que uma sociedade cada vez mais competitiva e orientada
para resultados, com otimização de gastos e aumento das margens de lucro, tende a
padronizar processos, atitudes, comportamentos. O mercado busca pessoas
qualificadas, que anseiam melhores salários e condições de vida. A educação tornouse um bem de serviço comercializável. (SGUISSARDI, 2007).
Na frase acima, corri o risco de simplificar processos extremamente complexos,
por isso, sinto-me na obrigação de esclarecer que, embora todos almejemos bons
resultados, em tudo o que fazemos na vida, minha preocupação é justamente com os
sentidos que a palavra resultado vem tomando na educação.
Recorrendo a diversas formas de conhecimento – ciência, filosofia, artes ou até
mesmo ao senso comum – parece simples constatar que a educação brasileira vai
mal. Para isso, basta ligar a TV em noticiários, abrir um jornal ou revista, ler um

4

ROSA, J.G. Manuelzão e Miguilim: Uma história de amor, p. 558. In: ROSA, J.G. Ficção Completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. V.1.
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periódico de Educação, Ciências Sociais ou Economia, bem como livros, dissertações
e teses.
Se a educação vai mal, algo precisa ser feito. Parece lógico. Por isso, há alguns
anos, tem sido recorrente a afirmação de que a qualidade da educação brasileira
precisa melhorar. Os donos do capital que regulam o mercado querem que melhore,
pois, os trabalhadores precisam ser mais qualificados para melhorar a produtividade,
movimentar o consumo e aumentar os lucros; os cidadãos comuns querem que mude,
para que “melhorem de vida”. E as motivações de meus pares pesquisadores, quanto
ao que é necessário para que a educação brasileira melhore? Meus estudos e leituras
me indicam ausência de consenso entre nós. Não que tenha que haver, já que o
debate entre diferentes pontos de vista me parece saudável, em um processo
democrático e de liberdade de pensamento. Mas manifesto minha inquietação, meu
incômodo e, mais recentemente, minha raiva pessoal com qualquer discurso que
reproduza jargões de qualquer tipo, quando o assunto é Educação – e estes têm sido
frequentes, na área de Educação.
Por isso, também não quero cair na armadilha de afirmar que esse trabalho
pretende contribuir com a “melhoria da educação brasileira”. Não porque seja
arriscado: eu não costumo ter medos ou receios de correr riscos, como já afirmei. A
questão é que, em primeiro lugar, a ideia me parece arrogante. Em segundo, tenho
muitas dúvidas sobre o que significa qualidade em educação e sobre o que precisa
ser melhorado. Não que não tenhamos respostas sérias para esses problemas.
Davok (2007), quando se dispôs a analisar o termo qualidade em educação,
afirmou:
A expressão “qualidade em educação”, no marco dos sistemas educacionais,
admite uma variedade de interpretações, dependendo da concepção que se
tenha sobre o que esses sistemas devem proporcionar à sociedade. Uma
educação de qualidade pode significar tanto aquela que possibilita o domínio
eficaz dos conteúdos previstos nos planos curriculares; como aquela que
possibilita a aquisição de uma cultura científica ou literária; ou aquela que
desenvolve a máxima capacidade técnica para servir ao sistema produtivo;
ou, ainda, aquela que promove o espírito crítico e fortalece o compromisso
para transformar a realidade social, por exemplo. Por outro lado, a expressão
“qualidade educacional” tem sido utilizada para referenciar a eficiência, a
eficácia, a efetividade e a relevância do setor educacional, e, na maioria das
vezes, dos sistemas educacionais e de suas instituições. (p.506).

Tendo a concordar com a pesquisadora, quando afirma que o termo tem sido
usado para fazer referência aos sistemas educacionais e suas instituições, o que me
parece extremamente perigoso, pois vem nos conduzindo a uma cultura de
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responsabilização dos professores e dos gestores escolares pelos “resultados” do
trabalho pedagógico, sem levar em conta as condições histórico-culturais, materiais e
objetivas do próprio trabalho docente e mesmo das escolas e seus contextos.
Há que se pensar também nas relações das maneiras de se fazer política no
Brasil com a cultura de responsabilização dos trabalhadores da educação, antes e
depois da redemocratização. Dentre as muitas características que se poderia
destacar, há pelo duas que julgo fulcrais. Denominarei a primeira de maldição do
pensamento colonizado e a segunda de intermitências de programas e projetos.
Por maldição do pensamento colonizado, denomino nossa obsessão em
buscar inspiração em políticas e reformas educacionais do hemisfério norte,
especialmente as europeias e estadunidenses, na elaboração das nossas. E no
desejo, nem sempre inconsciente, de transplantar modelos e práticas educacionais,
não nos damos conta de que não nos livramos do velho desejo de sermos iguais aos
nossos colonizadores. (SCHWARCZ, 2017). E, assim, vamos acalentando o velho
desejo de um dia sermos uma “Europa”, mesmo estando no hemisfério Sul e negando
todos os condicionantes históricos que estão no bojo de um país desigual e
estruturalmente racista e machista. (PINHEIRO et al, 2006).
Embaraçados nesse raciocínio, não conseguimos sair do círculo vicioso do
qual nos alertava Anísio Teixeira, no começo nos anos 1960: nossa tendência em
querer reproduzir os valores das políticas educacionais dos nossos colonizadores só
faz aumentar o “fosso” que existe entre os valores proclamados e os valores reais das
instituições educacionais brasileiras5. Passados 55 anos da publicação do texto no
qual o pesquisador, então diretor do INEP, fez sua análise, estamos distantes de
resolver esse problema.
Por isso, tanto o discurso e as ideologias contidas no texto das políticas são
perigosos, quanto suas intencionalidades implícitas e sua implementação.
Relacionadas a esses argumentos estão as intermitências de programas e
projetos educacionais. Refiro-me à nossa tendência, também histórica, em criar
programas e projetos com identidade partidária e com interrupções e mudanças sem
avaliação consistente e sem aviso aos principais interessados, ao sabor da ideologia

5

Refiro-me ao antológico texto: TEIXEIRA, A. Valores Reais e Valores Proclamados nas Instituições
Educacionais Brasileiras. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.37, n.86,
abr./jun. 1962. p.59-79.
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e do grupo político que se alterna nos governos, a cada pleito. (SAVIANI, 1988;
KUENZER, 1990; SALERNO, 2007; CURY, 2009).
Longe de resolver esses problemas, continuamos tendo como desafio
materializar um projeto de educação que se comprometa com o enfrentamento da
desigualdade social e que reafirme a educação como direito público (SALERNO et al,
2013).
Ao observarmos entrevistas de economistas, de representantes de fundações6
e de instituições do terceiro setor sobre educação, seja em matérias de jornais e
revistas ou em reportagens e notícias televisivas, quase que diariamente, os temas
sobre investimentos públicos na educação e suas relações com resultados
educacionais insuficientes, desempenho escolar de estudantes abaixo das médias
aceitáveis, perda de competitividade do país na economia e suas relações com a crise
são trazidos à baila. E esses argumentos são exemplos das intencionalidades
implícitas nas políticas educacionais contemporâneas.
Os conteúdos do discurso desses atores sociais vêm se sustentando,
sobretudo, por uma lógica de “prestação de contas” à sociedade dos recursos públicos
investidos, pelos governos, em educação. Contudo, o que parece bem-intencionado,
em princípio, tem trazido consequências nem sempre favoráveis aos processos
educacionais.
Ravitch (2011) aponta que desde o começo dos anos 2000, com a aprovação
da lei Nenhuma Criança Fica para Trás (No Child Left Behind), nos Estados Unidos,
a noção de “prestação de contas” (termo que tem na palavra accountability, em língua
inglesa, seu equivalente) deu espaço à implantação de mecanismos de mensuração
de resultados por meio da criação e aplicação de testes padronizados, entendidos
como as melhores formas de aferir resultados, construir currículos e programas e
avaliar, principalmente, o desempenho dos profissionais da educação.
Na mesma direção, Afonso (2012) adverte que:
Em grande parte dos discursos marcados por este viés político-ideológico, o
significado do vocábulo accountability indica frequentemente uma forma
hierárquico-burocrática ou tecnocrática e gerencialista de prestação de
contas que, pelo menos implicitamente, contém e dá ênfase a consequências
ou imputações negativas e estigmatizantes, as quais, não raras vezes,
consubstanciam formas autoritárias de responsabilização das instituições,
6

Ao realizar uma busca simples, no Google, por exemplo, pelo nome de Priscila Cruz, diretora
executiva do Movimento Todos pela Educação, obtém-se 725.000 resultados, em 0,37 segundos. Se
clicarmos nos 10 primeiros, todos versam sobre a baixa qualidade na educação brasileira e sobre os
prejuízos disso para o desenvolvimento econômico do país.
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organizações e indivíduos. Aliás, mesmo quando estas caraterísticas são
menos vincadas, o certo é que a representação social que acentua o seu
carácter punitivo tem sido um importante obstáculo à conceptualização de
formas mais avançadas e alternativas de accountability. (p.472).

A lógica da prestação de contas, que pode nos levar a culpabilizar os
profissionais da educação, criando para eles currículos e programas, avaliações e
formas de controle diversas, pode também influenciar a forma como nós,
pesquisadores, definimos nossos objetos de pesquisa, nossas metodologias de
pesquisa e as formas como analisamos e produzimos conhecimento.
É nesse sentido que recuso a ideia de que esta pesquisa, sozinha, possa
contribuir para “melhorar a qualidade da educação pública”. Afirmar algo assim requer
negociar, com outros envolvidos, o que se entende por qualidade (GADOTTI, 2013;
SILVA, 2008a; FREITAS, 2005).
Advirto, porém, que não sou contra avaliações e testes, em diversas dimensões
do trabalho educacional. Também quero que o que, aparentemente, não está bom,
melhore. Ao contrário, considero que os testes, por exemplo, podem ser de grande
valia, desde que façamos bom uso deles. Desde que não os utilizemos apenas para
medir, controlar, punir e classificar. E desde que os testes não sejam as únicas fontes
de avaliação e de tomadas de decisões. Seus resultados podem trazer contribuições.
Eles podem:
[..] mostrar aos estudantes o que eles aprenderam, o que eles ainda não
aprenderam, e em que eles precisam melhorar. Eles podem dizer aos pais
como seus filhos estão se saindo se comparados a outros, de sua idade e
série. Eles podem informar os professores sobre se os seus estudantes
compreenderam o que foram ensinados. Eles podem permitir aos professores
e administradores da escola a determinação de quais estudantes precisam
de mais ajuda ou de métodos diferentes de ensino. Eles podem identificar
estudantes que precisam de ajuda [...] ou de serviços especiais de educação.
Eles podem informar líderes educacionais e políticos sobre o progresso do
sistema educacional como um todo. Eles podem demonstrar quais programas
estão fazendo a diferença e quais não estão, quais deveriam ser expandidos
e quais deveriam ser encerrados. Eles podem ajudar a direcionar mais apoio,
treinamento e recursos aos professores e escolas que precisam deles.
(RAVITCH, 2011, p.172).

Contudo, diversos autores (RAVITCH, 2011; AFONSO, 2012, FREITAS, 2007,
2005; GARDNER, 2012, SILVA, 2013, 2010) vêm chamando a atenção para uma série
de distorções no uso de resultados de testes: atrelar desempenho de estudantes a
desempenho docente, como forma de responsabilizar os professores pela ascensão
ou queda nos índices de aprendizagem dos estudantes, imprecisão dos testes
(problemas de redação, problemas na elaboração de itens, ambiguidades textuais e
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discursivas das questões), desconsideração de fatores afetivos, condições objetivas
de ensino e aprendizagem e até de variações climáticas, centralização do trabalho
pedagógico exclusivamente para a realização de testes de avaliação, elaboração de
currículos e programas direcionados exclusivamente aos conteúdos das avaliações.
Além disso, Ravitch (2011) lembra que outra consequência nefasta de uma
centralização dos processos educativos nos testes são as formas criadas pelas
escolas para burlar os sistemas de avaliação. Entre eles, excluir estudantes que
podem “atrapalhar” os resultados das escolas.
Contudo, sabemos que nem tudo é mensurável no trabalho educativo. E, se os
testes estiverem na centralidade dos processos educativos, podemos valorizar
apenas o que foi possível medir. Por isso, a pesquisadora lembra que:
Os testes são necessários e úteis. Mas os testes devem ser suplementados
pelo juízo humano. Quando definimos o que importa na educação apenas
pelo o que nós mensuramos, estamos em sérios problemas. Quando isso
acontece, tendemos a esquecer que as escolas são responsáveis por moldar
caráter, desenvolver mentes sãs em corpos saudáveis (mens sana in corpore
sano) e formar cidadãos para a nossa democracia, não apenas ensinar
habilidades básicas. Nós até mesmo esquecemos de refletir sobre o que
queremos dizer quando falamos em boa educação. Certamente temos mais
em mente do que meramente letramento e cálculo. E quando nós usamos os
resultados dos testes, com todas as suas limitações, como meios rotineiros
de demitir educadores, distribuir bônus e fechar escolas, então distorcemos
o propósito da escolarização de uma vez só. (RAVITCH, 2011, p. 190)

Penso que essa reflexão sobre testes e qualidade em educação precisa ser
relacionada ao nosso trabalho, como pesquisadores em educação. Tenho observado
uma tendência semelhante no campo da pesquisa, quando pressionados por produzir
conhecimento incessantemente, repetimos temas e dados, produzimos pesquisas que
tendem a culpabilizar um ou outro ator social pelas mazelas educacionais ou, mais do
que isso, temos produzido conhecimento para constatar, denunciar ou justificar
comportamentos e uma ou outra decisão no âmbito das políticas educacionais.
Diante disso, cabe lembrar que não são esses os propósitos da ciência. Não
seria o conhecimento científico aquele que nos permite enxergar o que não é
aparente, na realidade? E uma vez visto, não nos caberia uma posição e uma
intervenção? A justa medida das atitudes de um pesquisador não seria o bem comum?
E, se é que é possível nos aproximarmos do bem comum no modo de produção
capitalista, bem comum não se refere a um conjunto de benefícios que precisam ser
compartilhados pelos membros de um determinado grupo social? Temos clareza de
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como nossos estudos se aproximam ou se distanciam, ética e esteticamente, de um
valor como esse?
Por isso, recuso com veemência que nossas trajetórias em cursos de mestrado
e doutorado sejam sinônimos de uma busca desenfreada por titulações e diplomas.
Sendo assim, durante todo o percurso da minha pesquisa de doutoramento,
me esforcei muito para manter a coerência com alguns princípios: como bolsista de
uma agência de fomento pública, sinto-me comprometido com a realidade da escola
pública brasileira. Por isso decidi, inspirado em Thiollent (1985, p. 14), que essa
pesquisa teria base empírica, “concebida e realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo”, no qual estive envolvido,
cooperativamente, com um coletivo de coordenadores pedagógicos, e sobre a qual
discorrerei mais adiante.
Outro princípio é o de não me manter em um lugar de constatação de
problemas ou de mera interpretação da realidade. Embora considere importantes os
estudos que fazem retratos e interpretem dados de realidade, e até participe deles,
como pesquisador, em determinados momentos, senti a necessidade de avançar para
além da constatação e da denúncia.
Minha intenção não era responder por que os coordenadores não conseguem
desenvolver seu trabalho como formadores, já que tanto elementos potencializadores
quanto impedidores da ação formadora foram amplamente discutidos por estudos
realizados no campo da Educação, como mostrarei na revisão de literatura.
A partir do momento em que construímos, na academia, a função do
coordenador pedagógico como formador de professores, penso que devemos
deslocar o eixo das nossas investigações justamente para a formação deste CP como
formador. Ao mesmo tempo, senti a necessidade de, para além do exercício
interpretativo, avançar do falar sobre nós, trabalhadores da educação, e, neste caso
específico, dos coordenadores pedagógicos, ou do falar para coordenadores, para
produzir conhecimento com eles.
Por isso, decidi empreender um processo formativo com um grupo de
coordenadores iniciantes, de uma rede municipal de ensino da Grande São Paulo,
tomando como objeto suas práticas profissionais, e parar para escutá-los e para
refletir sobre essas práticas junto com eles.
Isso porque, a questão que moveu a pesquisa foi: quais indícios de um
processo formativo intencional – negociado e balizado pelas necessidades formativas
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dos coordenadores pedagógicos iniciantes, em seus contextos de trabalho – se
revelam na aprendizagem da formação de professores e, como consequência, no
desenvolvimento profissional de seus participantes?
Essa pesquisa se constituiu, assim, a partir de uma relação entre uma
pesquisa-formação e uma rede pública de ensino, e teve como objetivo geral:
I. Construir e executar, coletivamente, uma “proposta” de formação e analisar
suas contribuições no planejamento das ações formativas dos CPs
participantes, para suas realidades escolares.
E como objetivos específicos:
i.

Elaborar, conjuntamente, um plano de ação e os combinados de um processo
de formação dos coordenadores iniciantes participantes, considerando suas
necessidades formativas e as necessidades de sua escola e das diferentes
turmas;

ii.

Acompanhar o planejamento das ações de formação dos participantes,
implicando a equipe de formadores da secretaria neste processo;

iii.

Investigar se (como e quais foram, se for o caso) a formação produziu
movimentos do grupo, em relação à execução de suas atribuições de cunho
formativo, no sentido de contribuir para a produção de conhecimento do campo;

iv.

Identificar indícios sobre as contribuições da formação para os participantes,
na direção de ampliar e provocar seu compromisso como formadores.
Parti da concepção que os objetivos da ação e os objetivos da pesquisa

estavam imbricados; por isso, optei por não os apresentar separadamente, em um
esforço em manter as duas ordens de preocupação. (THIOLLENT, 1985).
Além disso, quando a pesquisa se iniciou, parti do princípio que o conhecimento
produzido poderia ser útil não apenas para as pessoas que faziam parte do contexto
no qual o estudo foi desenvolvido, uma vez que foi cotejado com outros estudos já
realizados. Esperava-se, assim, contribuir para resolver um problema local
(potencializar a ação formadora dos participantes), favorecer a tomada de consciência
acerca da importância da ação formadora do coordenador pedagógico e produzir
conhecimento científico sobre este assunto. Para tanto, organizou-se esse trabalho
nas seguintes partes:
II. Na Apresentação, expus minha trajetória pessoal e profissional e suas relações
com a escolha do tema e do objeto da pesquisa, bem como as concepções de
homem e de mundo que as sustentam.
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III. Este capítulo 1 trata da introdução, dos pontos de partida da pesquisa, seus
objetivos, dos estudos correlatos, bem como de algumas questões iniciais
sobre a coordenação pedagógica.
IV. O capítulo 2 versa sobre a formação do coordenador pedagógico, sobre o
ordenamento normativo e legal da função, sobre suas atribuições, papéis e
funções e sobre seu desenvolvimento profissional.
V. O capítulo 3 trata da metodologia, detalhando o tipo de pesquisa realizada e as
decisões que foram tomadas para viabilizá-la.
VI. O capítulo 4 traz os resultados e as análises, articuladas aos referenciais
teóricos adotados.
VII. Por fim, em Considerações Finais, exponho minhas apreciações e ideias sobre
a pesquisa, seus alcances, reflexões e questões por ela suscitadas.

1.2 Estudos Correlatos

Para cumprir com os objetivos anunciados nesta tese, meu primeiro ponto de
partida foi buscar estudos anteriores, que se debruçaram sobre o tema do
coordenador pedagógico e sua formação. E, para expor como se deu esse processo,
convém informar que, em trabalho anterior (PEREIRA, 2010), investiguei a
autoanálise dos coordenadores pedagógicos sobre sua atuação como formadores de
professores, no contexto do Programa Ler e Escrever, na rede estadual de ensino de
São Paulo, tendo desenvolvido uma pesquisa na região leste da Capital, com 6
sujeitos.
Ao iniciar a pesquisa para a dissertação de mestrado, cobri, na busca dos
estudos correlatos, o período compreendido entre 1980 e 2005, utilizando os
descritores coordenador pedagógico e coordenação pedagógica. Mais recentemente,
com o início da pesquisa de doutoramento, no ano de 2013, utilizei os descritores
coordenador

pedagógico,

coordenação

pedagógica,

professor

coordenador

pedagógico e professor coordenador, para localizar estudos produzidos entre 2006 e
2016. E, de um modo geral, selecionei estudos que focalizaram a coordenação
pedagógica no Estado de São Paulo, utilizando a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD), administrada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) e o Portal Educa, um indexador on line de periódicos em
Educação, administrado pela Fundação Carlos Chagas.
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Revisitando o trabalho de revisão feito durante o mestrado, foi possível
observar que houve um número menor de investigações desenvolvidas na década de
1980. Constatou-se um crescimento, a partir dos anos 1990, com a criação de cargos
ou postos de trabalho de coordenador pedagógico, em alguns sistemas estaduais e
municípios, sobretudo da região Sudeste, e um aumento exponencial de estudos
sobre o coordenador pedagógico, neste começo de século XXI.
Ao analisar todo o material encontrado, observei algumas tendências nos
estudos, que me permitiram identificar a existência de três grandes blocos temáticos
cobertos pelas pesquisas analisadas no período 1980 – 2016: aspectos históricos
da coordenação, identidade da coordenação e papéis e funções dos profissionais
da coordenação. Apresentarei esses temas com duas finalidades: expor ao leitor um
panorama das pesquisas realizadas e mostrar como os objetivos deste trabalho se
articulam e se relacionam com a literatura produzida sobre o tema da coordenação
pedagógica, buscando dialogar com ele e somar-se a ele.

1.3 Aspectos históricos da coordenação pedagógica paulista

Os estudos analisados entre as décadas de 1980 e 1990, de modo geral,
afirmavam que a inserção da figura do coordenador pedagógico nas escolas
justificava-se, sobretudo, pelas tentativas em melhorar a qualidade do ensino das
escolas públicas (PLACCO e SILVA, 2000).
Pesquisas como as de Guerino (2003) e Roman (2001) se preocuparam com a
história da coordenação pedagógica, dando como período provável do seu
surgimento, no Brasil, a década de 1920, por ocasião da Reforma Francisco Campos,
indicando que, naquele momento, se imbricava com o campo da Inspeção Escolar.
Para esses autores, a Inspeção Escolar teria precedido o surgimento da
supervisão escolar, da coordenação pedagógica e da orientação educacional, áreas
que se consolidariam nas décadas subsequentes, com a promulgação das leis de
diretrizes e bases 4.024/61 e 5.692/71 e com o Parecer 252/69, que regulamentava o
curso de Pedagogia (SAVIANI, 2007; LIBÂNEO, 2002).
Embora alguns estudos sugiram que a coordenação pedagógica tenha origem
na ação dos jesuítas, no Brasil Colônia (HORTA, 2007; PIRES, 2005), optamos por
fazer um recorte na escola moderna, constituída no modo de produção capitalista e
numa perspectiva republicana. Por isso, optou-se por um recorte que contempla o
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final da República Velha, especialmente o início da Era Vargas, da industrialização e
da modernização do Estado – contexto no qual começam a se forjar os interesses
pela escolarização da população (ainda que voltados para o aquecimento da
economia).
Os documentos oficiais das décadas de 1920 e 1930 referiam-se à estruturação
das políticas educacionais, com a finalidade de unificar a proposta pedagógica das
escolas (Roman, 2001) equipá-las, definir o currículo, estipular métodos e técnicas de
ensino. E, para atingir essa meta, dentre outras ações, instituiu-se um Inspetor Escolar
que tinha como deveres visitar e assistir as aulas dos professores, supervisionar e
arguir os estudantes, sendo uma espécie de gerente do processo de avaliação, já que
analisava os critérios e tinha a função de analisar e intervir nas provas elaboradas
pelos professores.
Guerino (2003) afirma que, além de acompanhar os exames finais, o Inspetor
podia, inclusive, atribuir notas aos estudantes.
As tarefas do Inspetor Escolar, à época, foram pensadas e implementadas,
como apontado por Roman (2001), de modo altamente autoritário e divergente das
propostas dos movimentos populares de educação (movimentos de negros,
socialistas, anarquistas etc), que se mobilizavam para organizar suas próprias
escolas.
Já na leitura de Mate, a institucionalização de um inspetor escolar representou
o início da dicotomização do trabalho pedagógico, pois colocou o professor como
mero executor de métodos e técnicas, excluindo-o dos processos de planejamento e
avaliação do seu trabalho (MATE, 1989).
Para Elias (1983), a coordenação pedagógica foi designada nas leis a partir de
1942,

com

diferentes

nomenclaturas:

coordenação

pedagógica,

orientação

pedagógica ou assistência pedagógica, enquanto que, para Quaglio (apud ROMAN,
2001), a coordenação pedagógica apareceu expressa na legislação brasileira na
vigência da Lei de Diretrizes e Bases 4.024/1961.
Diante de tais informações, observam-se lacunas de décadas na legislação
existente sobre a coordenação pedagógica, que sugerem desatenção por parte das
políticas públicas e que oferecem pistas importantes para analisar os rumos que a
coordenação pedagógica tomaria adiante.
Destarte, ao final dos anos 1960, com a reforma dos cursos universitários, o
Parecer 252/1969 e a Resolução 69, do Governo Federal, foi criada a habilitação em
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Supervisão Escolar, realizada no curso de Pedagogia, que facultava aos que a
cursassem a outorga do título de supervisores escolares para trabalharem em órgãos
educacionais administrativos, e de coordenadores pedagógicos para atuarem em
unidades escolares.
Mencionava-se, assim, a necessidade de formação universitária como
exigência para a execução das tarefas de coordenação pedagógica, que começava a
ganhar contornos diferentes daqueles que compunham as atividades do antigo
Inspetor Escolar, de cunho muito mais fiscalizador do que de apoio pedagógico.
Sobre esse mesmo período histórico, trabalhos como o de Gatti, Bernardes e
Mello (1974) apontam a existência de assistentes pedagógicos na rede de ensino
público paulista, que eram responsáveis pelo apoio técnico pedagógico nas escolas
agrícolas, nos ginásios polivalentes e nos grupos escolares.
Segundo as pesquisadoras, o assistente pedagógico tinha como funções
integrar o trabalho escolar, zelar pelo planejamento, pelo currículo e pela integração
dos programas de ensino e das avaliações, e de interagir com outros profissionais da
escola para promover reformulações e inovações.
Uma comparação entre os estudos encontrados permitiu constatar que as
funções dos assistentes pedagógicos, embora muito parecidas com a dos antigos
inspetores escolares, não apontam para o caráter fiscalizador presente nas funções
dos inspetores. Ao contrário, parece haver uma ênfase na introdução de mudanças e
renovações, sendo esta a principal expectativa que se depositou sobre estes
profissionais.
Elias (1983) e Quaglio (1989) afirmaram que, a partir da década de 70, ocorreu
a implementação do coordenador pedagógico nas escolas da rede estadual de São
Paulo, sendo que este passou a ser considerado elemento de grande importância. A
exemplo dos assistentes pedagógicos acima mencionados, sua introdução nas
escolas visava a reorientação dos problemas educacionais da época, que se
apresentavam pelos altos índices de evasão e fracasso escolar.
Esses estudos afirmaram que a incongruência das políticas públicas foi o
principal fator que contribuiu para que a inserção desses coordenadores nas escolas
não obtivesse o sucesso esperado na promoção de transformações, atribuindo as
causas do insucesso à ausência de “treinamento” por parte dos órgãos
governamentais, conforme ilustra o trecho a seguir:
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Tudo o que o coordenador conseguiu realizar até hoje nas escolas foi muitas
vezes na base do “ensaio e erro”, utilizando as habilidades e conhecimentos
que já possuía ao ingressar na função e adquiridos ao longo de sua formação
ou, ainda, pela “vivência dos problemas pedagógicos”, capacidade de
compreensão de si mesmos como educadores e visão da complexidade da
escola e do sistema escolar como um todo. (ELIAS, 1983. p.115)

Essa afirmação da autora instiga a reflexão acerca das condições sob as quais
a formação do coordenador pedagógico vinha ocorrendo. Subentende-se que a ideia
vigente era a de que a formação inicial recebida pelos coordenadores pedagógicos
pudesse ser suficiente para que estes, ao chegar às escolas, fossem capazes de
desempenhar um trabalho que revertesse, em curto prazo, os problemas da evasão
e do fracasso escolar, atribuindo a esses formadores a responsabilidade pela
deflagração de mudanças nas escolas onde trabalhavam.
A partir de então, as pesquisas começam a apresentar discussões sobre a
identidade da coordenação como tendência.

1.4 A identidade da coordenação pedagógica

Ao consultar a legislação sobre a coordenação na rede estadual paulista, das
décadas de 1960 e 1970, percebeu-se que os profissionais concursados mencionados
por Elias (1983), à época, proveram cargos de orientadores educacionais, mas que,
coletivamente, assumiram a formação de professores como pertença e como desafio
profissional (PLACCO, 1998; ALMEIDA, 2010).
Fusari (1997) também contribuiu para que essa análise pudesse ser
aprofundada, quando afirmou que a formação dos coletivos de coordenadores
iniciantes, das redes municipal e estadual de São Paulo, resultou em experiências
positivas, que contribuíram para que a identidade profissional dos profissionais da
coordenação pedagógica fosse forjada, aos poucos, nos anos subsequentes.
Convém ressaltar que a menção a estes estudos não compõe uma
preocupação deliberadamente arqueológica (ALVES-MAZOTTI, 2002), mas sim uma
intenção de problematizar as condições objetivas e materiais que marcaram a
atividade do professor coordenador pedagógico e que incidem não apenas sobre o
trabalho deste, mas também sobre a produção de conhecimento que o tomou como
objeto.
A análise dos trabalhos acadêmicos encontrados até o início dos anos 2000
mostrou que a ausência de concursos públicos e de políticas que considerassem a
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coordenação pedagógica como parte de uma proposta curricular mais ampla (e não
como projetos e ações esparsas), que incluem a criação de cargos de coordenador
pedagógico, constantes em planos de carreira do magistério, com perfil, formação
exigida e atribuições claras, contribuiu para que surgisse e se acentuasse uma série
de dificuldades na socialização e na construção das identidades profissionais dos
coordenadores, cujos impactos são sentidos até os dias de hoje. (PEREIRA, 2010;
PLACCO, SILVA, 2001 e ALMEIDA, 2010).
Neste cenário, a coordenação pedagógica, a depender da rede ou do sistema
de ensino, foi se constituindo como cargo ou função7 com variadas atribuições, perfis
e condições para provimento de cargos ou assunção de postos de trabalhos, que
oferecem condições muito variadas de trabalho8.
Como exemplo, pode-se citar os trabalhos de Almeida (1992; 2010), Luchesi
(1994) e Mello e Silva (1995), que analisaram o trabalho dos coordenadores
pedagógicos que atuavam em projetos especiais da Secretaria Estadual de Educação
de São Paulo e que apontaram o quanto a descontinuidade dos projetos e políticas
prejudicou, também, a construção da identidade profissional da coordenação
pedagógica.
Em função da falta de atenção do poder público com a coordenação
pedagógica, observou-se que os estudos e pesquisas empreendidos na virada do
século assumiram, como uma de suas principais tarefas, a definição do papel dos
coordenadores.

7

A diferença entre cargo e função, termos empregados aqui, refere-se a cargo de coordenador
pedagógico que são providos por concurso de provas e títulos. Enquanto os cargos podem trazer uma
relativa estabilidade, já que sua criação está submetida à criação de leis, as funções por designação
se baseiam na nomeação (por um superior imediato) de um docente – concursado ou não - que,
cumprindo um conjunto de requisitos mínimos, é designado para exercer um conjunto de atribuições
pré-definidas, no âmbito da coordenação pedagógica. Essa forma de funcionamento da Coordenação
Pedagógica tem fragilizado o trabalho do CP, já que tanto suas atribuições quanto os requisitos para
exercê-las variam consideravelmente, como demonstraram PLACCO, ALMEIDA e SOUZA (2011;
2012).
8 Entende-se por condições de trabalho aqui, a noção empregada por ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, para
quem: A noção de condições de trabalho designa o conjunto de recursos que possibilitam a realização
do trabalho, envolvendo as instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, os equipamentos e
meios de realização das atividades e outros tipos de apoio necessários, dependendo da natureza da
produção. Contudo, as condições de trabalho não se restringem ao plano do posto ou local de trabalho
ou à realização em si do processo de trabalho, ou seja, o processo que transforma insumos e matériasprimas em produtos, mas diz respeito também às relações de emprego. As condições de trabalho se
referem a um conjunto que inclui relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às
condições de emprego (formas de contratação, remuneração, carreira e estabilidade). Disponível em:
http://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-verbetes&id=390. Acesso em 16/10/2015.
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1.5 Papel e funções do coordenador pedagógico

Como já mencionado, os estudos apresentados e discutidos a seguir
compreendem uma busca feita no período que compreende os anos 2006 e 2015,
utilizando os descritores coordenador pedagógico, coordenação pedagógica
professor coordenador pedagógico e professor coordenador, no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES, IBICT, Portal Educ@, Anais do ENDIPE e das reuniões da
ANPED, Scielo, Google Acadêmico, bem como livros e revistas impressas e/ou
eletrônicas que tratassem do tema investigado. Apoiam-se, ainda, em um trabalho de
revisão das pesquisas que investigam a atuação do coordenador pedagógico,
publicado por Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014), na Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos.
Dentre os estudos encontrados a partir desse período, observa-se uma
tendência dos estudos em problematizar as possibilidades, limites, dificuldades e/ou
desafios encontrados pelos profissionais da coordenação pedagógica, no exercício de
sua função formadora, para legitimá-la ou exercê-la (ALMEIDA, 2010; CAMARGO,
2013; COSTA, 2013; GOUVEIA, 2012; MELO, 2015; PEREIRA, 2010; PLACCO e
ALMEIDA, 2001; 2003; 2006, 2008; 2010; 2012; 2013; PLACCO, ALMEIDA e SOUZA,
2011; 2012).
Os recortes escolhidos para dialogar ao longo deste texto são aqueles que,
para além da exposição dos resultados encontrados, podem servir para problematizar
o tema, justificar e contextualizar o problema desta pesquisa, seus objetivos e seu
planejamento.
Observou-se, nos estudos encontrados, um esforço do coletivo de
pesquisadores para contribuir com a definição das atribuições do coordenador
pedagógico, amalgamadas sob um papel mais geral, que seria o de ocupar-se da
formação continuada dos professores.
Definir, portanto, o que seria formar professores parece um desafio que ainda
é um empreendimento, não só meu e pessoal, mas coletivo. Não se trata de uma
tarefa fácil, porque não me parece um conceito que possa ser fixo, imutável, essencial
ou natural. Para dizermos o que é formar os professores, precisamos levar em conta
as múltiplas determinações de cada escola, de cada realidade escolar, de cada equipe
de profissionais que nelas trabalha.
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Levando isso em conta, é possível entender que a formação de professores
são processos que podem conduzir a novas formas de exercer o trabalho pedagógico,
outros jeitos de “dar aulas”, outras formas de “ver” os estudantes e se relacionar com
eles, buscar, analisar ou construir novos conhecimentos considerados importantes
para a docência, entre tantas outras possibilidades e dimensões que podem
atravessar a formação docente (PLACCO, 2006). E ainda que esses significados
sejam tomados para pensar o trabalho do coordenador como um formador de
professores, quais seriam os saberes necessários para colocar esse desafio em
prática?
André e Vieira (2006) discutiram os saberes mobilizados pelos coordenadores
no exercício do seu trabalho cotidiano, problematizando como os utilizam e como se
relacionam com seus contextos de trabalho. Apoiadas na perspectiva de Tardif (2007),
as autoras afirmam que há uma estreita relação entre o que a pessoa faz e aquilo que
é feito, entre seu saber e seu trabalho.
Há uma pluralidade de saberes, originados de fontes diversas (sociais, afetivos,
técnicos-profissionais,

experienciais9,

curriculares,

interpessoais)

que

são

alinhavados por um papel de articulação do projeto político pedagógico da escola.
As autoras afirmam que os saberes vão se modificando. Enquanto alguns se
consolidam, outros passam por processos de rearranjo. Além disso, novos saberes
podem ser construídos, experimentados e reestruturados, quando necessário. Nesse
sentido, como a atuação do coordenador se dá em um contexto de mudanças diversas
(legais, sociais, culturais, curriculares, didáticas), há um grande potencial
transformador na ação da coordenação pedagógica.
Os saberes do campo experiencial, segundo as autoras, são aqueles que
auxiliam, sobretudo, a boa utilização dos tempos e espaços da formação e, quando
reelaborados e ressignificados, podem “empurrar” o desenvolvimento profissional do
coordenador pedagógico.
As pesquisadoras lembram que, quando apoiados nos saberes humanos e a
respeito de seres humanos, o coordenador pode ser um apoiador do processo de
formação da profissionalidade dos professores, na situação de trabalho. Para elas,

Os termos “experiencial” e “experienciais” serão utilizados, ao longo deste trabalho, como adjetivo
comum de dois gêneros, significando os conhecimentos advindos da experiência ou abarcados pela
experiência, a partir do conceito de experential learning, discutido, por exemplo, por Kolb (1984) e
Alarcão (2010).
9
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isso implica em um trabalho parceiro e coletivo, que se costura aos saberes
relacionais.
A confluência do conjunto de saberes expostos até aqui pode levar o
coordenador pedagógico a repensar o processo de formação que ele mesmo
desenvolve na escola. Com isso, as autoras concluem que os saberes do coordenador
são plurais, heterogêneos, interconectados e se movimentam e se recompõem
constantemente.
Apoiadas em Placco (2003), as pesquisadoras lembram que a organização é
essencial para o trabalho do coordenador, para que ele não se perca em urgências,
organize rotinas, considere as importâncias e faça pausas necessárias para ler,
estudar, pensar, analisar a prática cotidiana e revisar suas próprias intenções.
Na esteira dessas ideias, Fujikawa (2006) defende que o papel do coordenador,
de formar os professores, pode ser instrumentalizado e fortalecido por meio de
variadas formas de registro, tanto pelo coordenador quanto pelos professores: diários,
relatórios individuais, sínteses de reuniões, relatórios de avaliação, entre outros.
Segundo a pesquisadora, as leituras, releituras e partilhas podem desdobrarse em reflexão, na medida em que confrontam a autoria do trabalho realizado e
permitem a revisão do sentido atribuído ao trabalho pedagógico, na medida em que o
conhecimento produzido pela escrita pode ser colocado a serviço da ação.
Placco e Souza (2008, p. 27) afirmam que os processos de formação avançam
somente quando são abordados na perspectiva do trabalho coletivo, que:
Pressupõe integração de todos os profissionais da escola, a nãofragmentação de suas ações e práticas e, fundamentalmente, o compromisso
com a formação do aluno. A ação coletiva implica o enfrentamento dos
desafios presentes na escola, de modo que uma ação coesa e integrada dos
gestores da escola – direção e coordenação pedagógico-educacional – e dos
demais profissionais da educação, a partir de uma reflexão sobre o papel
desses gestores na articulação e parceria entre os atores pedagógicos,
reverta em um processo pedagógico que melhor atenda às necessidades dos
alunos.

A perspectiva do trabalho coletivo defendido pelas autoras se articula aos
princípios defendidos por Cunha e Prado (2010) que, apoiados em Canário (2000)
afirmam que professores e coordenadores aprendem sobre si, sobre os outros e sobre
o seu trabalho no próprio contexto de trabalho, ou seja, nas escolas.
A escola seria, então, o lugar da formação, o espaço potente para a criação e
produção de conhecimentos e de novos saberes. A formação centrada na escola é
desafiadora, segundo os autores, porque desafia o coletivo de profissionais a buscar
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sentido e coerência no trabalho realizado. E, no enfrentamento desse desafio, o
coordenador pedagógico pode ser um mediador e um potencializador da formação.
Nesse sentido, os pesquisadores lembram que, antes de mais nada, é preciso
que os coordenadores se reconheçam como formadores e que valorizem a ação
formadora, mas lembram que ela só funciona quando todo o coletivo a assume como
compromisso.
O compromisso coletivo pela formação só faz sentido quando conectado com
o projeto político-pedagógico e quando sintonizado com o currículo, conforme lembra
Silva (2008).
Lembramos, contudo, que a ação do coordenador não pode se confundir com
a de um “gerente” do currículo (PEREIRA, 2010), sobretudo quando ele é pressionado
a praticar e implementar um currículo que não está centrado na escola e do qual não
se sente autor.
Embora esse estudo não se insira nos estudos sobre currículo, convém lembrar
que, como nos alerta Apple (2009, p. 59-60), o currículo é:
[...] sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém,
da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É
produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas
que organizam e desorganizam um povo. O que conta como conhecimento,
as formas como ele está organizado, quem tem autoridade para transmiti-lo,
o que é considerado como evidência apropriada de aprendizagem e – não
menos importante – quem pode perguntar e responder a todas essas
questões, tudo isso está diretamente relacionado à maneira como domínio e
subordinação são reproduzidos e alterados nessa sociedade. Sempre existe,
pois, uma política do conhecimento oficial.

Ao retornar aos dados coletados durante a produção da minha dissertação de
mestrado (PEREIRA, 2010), pude verificar que, ao ser visto como um implementador
de um programa específico da rede estadual de ensino10, os coordenadores
participantes do estudo não conseguiam desenvolver um trabalho autoral. Muito do
seu trabalho estava restrito a uma atuação pouco reflexiva e reprodutora do que
consumiam durante os encontros de formação de que participavam.
A pouca autonomia e a desconsideração das demandas formativas de cada
escola na qual os participantes atuavam indicou que ou eles se aproximavam de um
trabalho burocratizado e controlador do trabalho docente ou trazia impedimentos para

10

Na ocasião, investiguei como os coordenadores participantes da pesquisa autoanalisavam sua
atuação como formadores de professores no âmbito do Programa Ler e Escrever.
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aqueles que tinham disposição e abertura para desenvolver processos de formação
centrados em suas escolas.
Esses fatores indicaram que os coordenadores acabavam por se transformar
em “gerentes” do currículo oficial.
Assim, concordo com Silva (2008b) que um dos papéis do coordenador é ser
um articulador do currículo, desde que a concepção de currículo se paute em uma
construção participativa, democrática e ativa de todos os envolvidos com o trabalho
escolar.
Entendendo que o projeto político-pedagógico é uma forma de “viver” o
currículo, coaduno com o princípio que o coordenador tem um importante papel no
acompanhamento do planejamento, da implementação e dos processos de avaliação
do trabalho pedagógico.
Avançando um pouco mais no exame e nas reflexões dos estudos
selecionados, autoras como Torres (2001) e Pierini e Sadalla (2008) problematizaram
o uso de reuniões coletivas como espaços de potencial formativo e de discussão de
práticas, enquanto Terzi (2008) apresenta uma proposta de planejamento e
desenvolvimento de grupos de estudo e formação de professores, mediadas pelo
coordenador pedagógico, e que funcionam quando as pessoas “movidas por
necessidades semelhantes, se implicam no desenvolvimento de ações para atingir
objetivos e metas comuns”. (PLACCO e SOUZA, 2006).
Pessôa (2010) acrescenta que o coordenador deve dispor de um bom
repertório sobre ensino e aprendizagem, para que seja possível estabelecer relações
entre o que ele identifica na ação do professor, os conhecimentos de que ele dispõe
sobre os assuntos e as possibilidades específicas da sala de aula.
Os estudos produzidos nos últimos anos (e que serão discutidos a seguir), se
inserem em um movimento de denúncia ou de divulgação de práticas exitosas da
coordenação pedagógica, de contextos de investigação dos quais se extraem boas
experiências que sustentam e potencializam a concepção de “coordenador formador”.
Furlanetto (2010) ressalta que o coordenador tem como papel acolher a
singularidade da escola na qual atua, já que “cada escola tem uma história que lhe
permite ser o que é”. Para a autora, não há como negar o percurso histórico de cada
unidade escolar ou de interrompê-lo abruptamente sem correr o risco de
descaracterizá-la. Esse parece um bom argumento para defender, mais uma vez, a
importância do trabalho coletivo, chamando atenção para a formação de coletivos de

68

coordenadores que podem levantar suas vozes e se mobilizarem com vistas a um
melhor desempenho de sua ação formadora.
A análise do ciclo de estudos selecionados nos últimos 5 anos tem, na pesquisa
nacional desenvolvida por Placco, Almeida e Souza (2011), um importante marco.
Do ponto de vista do perfil dos participantes, vale a pena destacar que a maioria
dos entrevistados contava com mais de 5 anos de experiência, tinham experiência em
sala de aula, se auto afirmavam como formadores, mas que não sabiam muito bem
como agir frente às demandas formativas.
Para as autoras, o coordenador pedagógico tem uma tríplice função:
formadora, articuladora e transformadora. Ao justificá-la, afirmam:
Embora, com frequência, o Coordenador Pedagógico seja posto, na escola,
como “tomador de conta dos professores”, ou como “testa de ferro” das
autoridades de diferentes órgãos do sistema, outra é nossa compreensão,
dado que “ele tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os
significados das propostas curriculares, para que os professores elaborem
seus próprios sentidos”, (ALMEIDA E PLACCO, 2009). Ele não pode perder
de vista qual é seu papel na formação do aluno, no coletivo da escola,
revendo suas práticas e construindo outras ou reafirmando as que se revelam
promissoras e significativas para aqueles alunos, aquela escola, aquele
momento histórico. (PLACCO, ALMEIDA E SOUZA, 2011. p. 6).

Os dados coletados pelas pesquisadoras, contudo, indicam que a rotina de
trabalho dos participantes é muito controversa, de modo que os participantes
terminam desempenhando tarefas muito contraditórias à formação, como:
acompanhar a entrada e a saída dos alunos, conferir se as salas estão limpas e
organizadas, atender telefonemas de pais e do público, em geral, e assumir a regência
de classes de professores ausentes.
As autoras destacaram ainda que há um desencontro muito grande entre as
expectativas que a gestão escolar, a comunidade e a equipe têm do coordenador
pedagógico: a gestão espera que ele cumpra as determinações dos órgãos técnicos,
os professores esperam apoio para as suas aulas e a comunidade espera ser bem
atendida (mas não tem muita clareza sobre seu papel, na escola).
A pesquisa demonstrou que a legislação existente também não ajuda na
definição das atribuições dos coordenadores, na medida em que mudam muito a
depender da região, do sistema/rede de ensino ou da autarquia (estadual ou
municipal). Uma comparação entre os documentos de 5 secretarias estaduais, por
exemplo, somou um número de 256 atribuições diferentes, sendo apenas 20%
explicitamente formativas.
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Quando convidados a responder sobre o que traz impedimentos para o
cumprimento da função formadora, os participantes relatam falta de infraestrutura,
dificuldades nas relações interpessoais e no manejo da equipe, bem como
dificuldades com a afirmação de sua autoridade.
Uma contradição interessante apontada pelo estudo é que os entrevistados
afirmaram ter boa formação e ter participado de cursos específicos, mas que não
conseguem desenvolver a função formadora por falta de identificação com esse
componente da sua profissão. O desencontro de expectativas dos diferentes atores
com os quais interage, a falta de clareza na legislação, formação deficitária e falta de
supervisão são fatores que afastam os coordenadores de ser formador.
Tomando os dados dessa pesquisa em outro texto, Placco e Souza (2012),
defendem que o problema da identidade profissional dos coordenadores pedagógicos
requer urgência na implementação de formação específica para esse público, ações
específicas no campo das políticas educacionais, elaboradas e implementadas pelo
poder público, sobretudo aquelas que legitimem a função do coordenador, pela União,
como uma das maneiras de contribuir para a construção da sua identidade.
As autoras advertem, porém, que, embora isso aconteça, não se pode acreditar
que, sozinhos, os coordenadores resolverão todos os problemas da educação, que
precisam ser tratados em toda a sua complexidade, por diferentes vias, principalmente
aquelas relacionadas às condições de trabalho, formação e atuação profissional.
O trabalho de Gouveia (2012) demonstra que o papel do coordenador
pedagógico, em sua função formadora, articuladora e transformadora, pode se
legitimar quando se insere em uma estrutura de formação guiada por uma “cadeia
colaborativa” – formada pelos órgãos técnicos centrais e pelas escolas –, que se
corresponsabiliza pela aprendizagem dos alunos e que cria uma rede de apoio mútuo.
A pesquisadora, a partir de uma experiência de formação com coordenadores
de uma rede municipal de ensino, propõe alguns caminhos para a ação formadora do
coordenador pedagógico: a criação da rede colaborativa mencionada, considerar a
homologia de processos como princípio da ação formadora, outorgar o conhecimento
didático como papel central da formação, conceber a formação centrada na escola,
considerar que a consolidação da aprendizagem da docência se dá no contexto de
trabalho (a partir do trabalho que acontece na escola) e planejar uma rotina que
assegure os momentos de formação.
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Em outra direção, Camargo (2013) investigou as condições para que o
coordenador pedagógico da rede municipal de São Paulo exercesse sua função
formadora.
Seu estudo revelou que, mesmo em um contexto com uma proposta curricular
consistente e orientação para desenvolvê-lo, essas orientações não ajudavam,
efetivamente, os coordenadores pedagógicos participantes do estudo a exercerem
sua atividade como formadores.
A autora investigou uma rede com razoável infraestrutura e condições de
trabalho, mas percebeu que a desarticulação entre o currículo e as diferentes
instâncias de poder da rede bem como a falta de um projeto de formação
comprometeram a construção da identidade profissional dos participantes.
O estudo de Costa (2013), corroborando os resultados discutidos por Camargo
(2013), mostrou que a falta de formação específica e de uma rede colaborativa
prejudica o desempenho da ação formadora pelos coordenadores participantes da
sua investigação, que nem sequer chegaram a reconhecerem-se como formadores.
Ambas as pesquisas mencionaram a falta de condições adequadas de construção dos
currículos das redes e dos projetos político-pedagógicos das escolas.
Costa (2013) ressaltou que, no contexto investigado por ela, a total
desarticulação de uma rede colaborativa fez com que a ação dos coordenadores fosse
tomada por urgências que desarticulavam todo o trabalho de formação centrada na
escola.
Pimenta (2012), ao investigar como e se as avaliações externas estavam
influenciando o trabalho de coordenadores pedagógicos responsáveis pelos anos
iniciais do ensino fundamental, em uma rede municipal do interior de São Paulo,
verificou uso relevante das avaliações, que contribuíram para que os participantes
passassem a organizar o trabalho pedagógico de uma forma que colaborasse com o
planejamento dos professores e seus ajustes às necessidades de aprendizagem dos
alunos. Convém ressaltar, contudo, que os coordenadores recebiam suporte de uma
equipe técnica, da secretaria de educação, para realizar esse trabalho.
Mais recentemente, Bonafé (2015) investigou as estratégias utilizadas por
coordenadores pedagógicos para realizarem a formação continuada nos contextos
escolares. A pesquisadora constatou serem muitos os desafios vivenciados pelos
coordenadores que os desviam de sua função formadora. Além disso, observou que
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faltava, aos participantes, conhecimento tanto sobre como identificar e organizar as
demandas de formação centradas nas escolas como sobre estratégias formativas.
Em pesquisa que investigou a construção da identidade profissional de um
grupo de coordenadores iniciantes na região do Vale do Paraíba e no litoral norte do
Estado de São Paulo, Melo (2015), partindo do princípio que a inserção na
coordenação é um fator determinante do seu desenvolvimento profissional, da sua
permanência e das formas pelas quais os coordenadores exercem seu trabalho,
demonstrou que os mesmos fatores apresentados nos estudos já citados prejudicam
o desenvolvimento de uma identidade profissional ancorada na formação continuada
dos professores.
Santos (2016), que desenvolveu uma pesquisa participativa, analisou o
processo de construção de um plano de formação docente, por um grupo de
coordenadores de uma escola particular, no litoral de São Paulo. A pesquisadora
constatou que os coordenadores conseguiram realizar sua função formadora quando
a assumiram como pertença e ela passou a fazer parte da sua identidade profissional.
O processo para que isso ocorresse se deu em um processo de acompanhamento do
trabalho dos coordenadores, planejado pela própria pesquisadora, que também
entrevistou professores, para analisar se a prática dos coordenadores colaborava com
as práticas dos professores. A pesquisa mostrou que, em uma situação colaborativa,
o processo de formação centrado na escola e, por isso, autoral, permitiu que tanto
professores como coordenadores se desenvolvessem profissionalmente.
Ao analisar a trajetória dos estudos sobre o coordenador pedagógico, é
possível observar que, por um lado, um dos problemas cruciais para que este
profissional se legitime como um formador de professores diz respeito a um conjunto
de fatores que dificultam a construção da sua identidade profissional e repercutem
sobre o seu desenvolvimento profissional. Por outro lado, alguns estudos apontam
caminhos para a superação deste problema.
Placco e Souza (2012) apontam que a ação formadora do coordenador só faz
sentido quando atravessada pelo trabalho coletivo e quando todas as equipes
escolares e de apoio técnico-pedagógico também se comprometem com processos
de formação centrados nas escolas.
As autoras afirmam, ainda, que pesquisadores e formadores ou pesquisadoresformadores podem facilitar esse processo. Por isso, a minha opção por desenvolver
uma pesquisa-formação, articulando as seguintes variáveis: a formação centrada na
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escola, levantamento de necessidades formativas centradas na escola, estratégias
formativas, currículo, avaliação e condições de formação, no contexto de uma rede
municipal de ensino.
Antes de apresentar os detalhes da investigação que originaram essa tese,
cabe lembrar que os estudos analisados também sugerem que a crise de identidade
da coordenação se relaciona com a falta de definição de seu papel e funções, já que
a coordenação pedagógica, com raras exceções, no âmbito do Estado e dos
municípios paulistas, não se sustenta por meio de políticas públicas. Minha hipótese
é de que esse problema se deva à dubiedade da legislação educacional brasileira,
especialmente no que se refere à Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996 e às Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, que serão objeto de reflexão, no
capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 2 – O COORDENADOR PEDAGÓGICO: SUA FORMAÇÃO,
ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES
A novidade veio dar à praia
Na qualidade rara de sereia
Metade o busto
De uma deusa maia
Metade um grande
Rabo de baleia.
A novidade era o máximo
Do paradoxo
Estendido na areia
Alguns a desejar
Seus beijos de deusa
Outros a desejar
Seu rabo pra ceia.
(Gilberto Gil)
No sentido de aprofundar as questões que se colocam para mim, na discussão
sobre a aprendizagem da coordenação pedagógica, parto de dois pressupostos.
O primeiro deles é que os desafios que se colocam na inserção da coordenação
pedagógica na escola trazem mudanças no decurso do desenvolvimento profissional,
e estes, por sua vez, repercutem na construção das identidades profissionais dos
coordenadores. Da mesma forma, os diferentes modos de enfrentar esses desafios
podem ser decisivos para a construção das suas práticas profissionais que, por sua
vez, afetam as relações de ensino e aprendizagem que acontecem nas escolas.
Um segundo pressuposto é que há especificidades na ação do coordenador
pedagógico que precisam ser aprendidas e que são atravessadas por múltiplas
determinações. Se a sua principal tarefa é formar os professores, convém refletir
sobre quais são os conhecimentos necessários para empreender a formação dos
professores.
Diante desses pressupostos, algumas questões (em torno dos objetivos desta tese)
se colocam: Quais são as estratégias, os princípios e as práticas que devem, ou
melhor, que podem nortear a ação do coordenador pedagógico? O que ele precisa
saber e que capacidades precisa desenvolver ou que formação precisa ter? Quais são
os espaços/lugares da sua formação e de reflexão sobre o próprio trabalho? Quais
são os conteúdos da formação que ele deve executar e como eles devem ser
tratados? Quais são as condições objetivas que atravessam esse complexo trabalho?
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Essas questões, atravessadas por multifatores e multicausalidades, orientaram as
discussões que seguem e que abordarão a formação do coordenador, seu
desenvolvimento profissional e sua inserção na coordenação pedagógica. As relações
entre aspectos, também nem sempre fáceis, exigem posicionamento e muita reflexão,
para não cairmos no erro de defender um modelo de coordenação pedagógica que
seja “metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia”.

2.1 O que é, afinal de contas, ser um formador: limites e possibilidades da
formação de coordenadores pedagógicos.

Para discutir a aprendizagem da coordenação pedagógica, parto de uma breve
discussão acerca da formação do coordenador pedagógico. Qual seria a formação
necessária para alguém ser ou vir a ser coordenador pedagógico? Quais seriam os
espaços-lugares da formação de um formador de professores, que é o caso deste
profissional?
Para além de polarizar a discussão em torno da área de formação, visto que se
pode encontrar coordenadores formados em Pedagogia ou licenciados em qualquer
área, no exercício dessa função, minha intenção é problematizar, inicialmente, os
momentos da formação nos quais os conteúdos referentes ao campo da coordenação
pedagógica são construídos na formação inicial, bem como entender como é
pensada/vista essa formação na legislação e como os autores veem essa formação.

2.1.1 A formação do CP na legislação e na Grande São Paulo

Como não é objeto deste trabalho analisar os currículos dos cursos de
Pedagogia e demais Licenciaturas, tampouco compará-los, é relevante mencionar
que, no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, a
coordenação é apresentada como parte das atividades docentes.
O termo coordenação, no referido documento, é tratado como uma
atividade/função do magistério, como uma função de articulação do projeto político
pedagógico e de gestão dos processos educativos.
O documento também declara que a formação em Pedagogia habilita os
egressos deste curso para exercer o magistério na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, bem como para exercer as funções de gestão escolar,
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que se referem à direção, coordenação pedagógica, orientação educacional e
supervisão em ambientes escolares e não-escolares.
O exame das diretrizes curriculares para os cursos de Filosofia, História,
Geografia, Ciências Sociais, e Letras, constantes no Parecer CNE/CES nº 492, de 3
de abril de 2001, abordam a formação no âmbito tanto do bacharelado quanto das
licenciaturas, afirmando, brevemente que, no caso da formação de professores,
devem voltar-se para o ensino, sem uma menção mais aprofundada no âmbito das
metodologias e práticas de ensino de cada área e sem qualquer menção à gestão
pedagógica da escola.
O mesmo se verifica em relação aos cursos de Matemática, Física, Ciências
Biológicas, Química, Artes e Educação Física.
A análise de um estudo de Gatti e colaboradores (2009) sobre as instituições
formadoras e seus currículos, faz verificar que a carga horária da área de Gestão
Escolar, de um total de 71 cursos de Pedagogia, entre instituições públicas e privadas,
corresponde a 4,5% do total de disciplinas obrigatórias ofertadas e 5,7% das
disciplinas optativas (quando existem, em certos casos).
Se pensarmos que essa carga horária é utilizada para abordar os
conhecimentos relativos à direção, coordenação, orientação educacional e
supervisão, fica evidente a omissão e o prejuízo na formação inicial.
E considerando que essas funções, quando assumidas, se darão somente
depois de um relativo tempo de acúmulo de experiência docente (que costuma ser de,
no mínimo, três anos, como se discutirá adiante), os conteúdos relativos à
coordenação pedagógica poderão ser mera lembrança.
Embora o estudo mencionado não tenha se dedicado a analisar especialmente
a formação para a gestão escolar, os dados coletados permitiram-me elaborar as
inferências aqui presentes, evidenciando, mesmo, a necessidade de investigações
sobre o assunto.
Nas demais licenciaturas, que se dividem entre a transmissão de
conhecimentos específicos de cada área e a formação pedagógica (em geral, com
prejuízo desta última), resta perguntar que contribuição poderiam trazer para que um
egresso pudesse se tornar um formador de outros formadores.
Diante das inferências feitas anteriormente, não são visíveis diferenças
substanciais na formação de pedagogos e dos licenciados nas outras áreas quanto
às contribuições da formação inicial para o exercício da coordenação pedagógica.
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Seja em um curso ou nos outros, a formação de professores padece de uma
fragmentação que enfraquece o ensino, de forma mais ampla. Como adverte Gatti
(2013, p.99):
O que se verifica é que a formação de professores para a educação básica é
realizada de forma fragmentada em cursos isolados entre si, cada um deles
com um currículo que não permite integração nem da teoria com as práticas,
nem da formação disciplinar com a formação pedagógica, além de uma
formação fragmentada pelos níveis de ensino.

Eis, portanto, mais uma variável que enfraquece uma possível ação formadora.
A pesquisadora lembra, ainda, que não temos, no Brasil, instituições de ensino
superior com faculdades ou institutos próprios destinados à formação de professores
por meio de uma base comum, ainda que essa seja uma luta histórica de várias
entidades, problema que se agrava por termos um corpo de leis e normas muito
disperso em relação a isso.
Essa dispersão apontada por Gatti manifesta-se, por exemplo, no caso do
curso de Pedagogia, que assumiu, desde a publicação das Diretrizes Curriculares de
2006, uma formação generalista, como já foi problematizado anteriormente.
Em relação à formação de gestores escolares, também vale lembrar que a
LDBEN 9.394/1996 prevê que essa formação pode ocorrer tanto em nível de
graduação quanto de pós-graduação, a critério da instituição. O discurso da lei,
disperso e evasivo, contribui para a fragilização da formação de gestores escolares.
Infere-se, assim, que há necessidade de normatização mais detalhada que
possa regular a formação de gestores escolares, visto que isso deixa lacunas que
contribuem para que o problema da formação de formadores se agrave ainda mais.
Em levantamento efetuado sobre a oferta de cursos de especialização de nível
lato sensu, entre agosto de 2015 e dezembro de 2016, em instituições de ensino
superior privadas, somente na Capital, verificou-se a existência de um total de 132
cursos presenciais (excluídos os cursos a distância) com inscrições abertas, com
carga horária que variavam entre 360 e 1.100 horas e com matrizes curriculares muito
distintas.
Cabe, também, mencionar o problema dos cursos de pós-graduação de nível
stricto sensu, que não têm foco na formação de gestores, com exceção de três cursos
de mestrado profissional, recém-criados, na Capital. Lembrando que a grande maioria
desses cursos é oferecido por instituições privadas e que, no caso dos mestrados,
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além de serem pagos, oferecem um número de vagas bastante restrito, o que faz com
que o impasse sobre a formação para o campo da gestão escolar não se resolva.
Esses problemas incidem sob as variadas formas pelas quais a gestão escolar
é compreendida pelos diferentes sistemas de ensino, fazendo com que os planos de
carreira, formas de ingresso, requisitos para o desempenho das atividades de gestão
e formas de contratação variem muito.
Em levantamento realizado nos 39 municípios da Grande São Paulo,
considerando: regime de contratação, forma de acesso ao posto de trabalho de
coordenador pedagógico ou função/cargo equivalente, pré-requisitos para o
desempenho da função/cargo e formação exigida, observa-se o seguinte quadro:

Quadro 1 – Pré-requisitos para acesso ao posto de trabalho de coordenador pedagógico nas redes municipais da Grande São
Paulo.
Regime de
Forma de acesso ao posto
Pré-requisitos para o
Formação Exigida
Município
Contratação
de trabalho
desempenho
Concurso Público de
Experiência docente de 3
Licenciatura em
Arujá
Cargo
ingresso, de provas e títulos
anos
Pedagogia
Licenciatura (sem
Concurso Público de acesso, Experiência docente de 3
especificação de área),
Barueri
Cargo
de provas e títulos
anos
especialização lato sensu,
mestrado ou doutorado
Licenciatura em
Designação precedida de
Experiência docente de 3
Pedagogia com
Caieiras
Função
eleição pelos pares e pelo
anos
habilitação em
Conselho de Escola
Administração Escolar
Função (Assessor
Designação após eleição
Experiência de 5 anos,
Licenciatura em
Cajamar
Pedagógico)
pelo Conselho de Escola
sendo 3 na docência
Pedagogia ou pósgraduação em Educação
Função
Designação após eleição
Experiência docente de 3
Licenciatura plena em
Carapicuíba
pelo Conselho de Escola
anos
Pedagogia
Função (de
Indicação da direção escolar, Experiência docente de 2
Licenciatura em
coordenador de
com referendo dos pares
anos
Pedagogia (para PC de
Cotia
Educação Básica e
Ed. Básica) e Licenciatura
de Área)
plena específica (PC de
área)
Função
Eleição pela comunidade
Experiência docente de 5
Licenciatura em
escolar (profissionais de cada anos, sendo 3 na própria
Pedagogia ou licenciatura
Diadema
escola, pais e alunos maiores rede
em qualquer área com
de 14 anos)
pós-graduação em
Educação
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Quadro 1 – Pré-requisitos para acesso ao posto de trabalho de coordenador pedagógico nas redes municipais da Grande São
Paulo (continuação).
Embu das
Experiência docente de 3
Licenciatura plena em
Função
Eleição pelos pares
Artes
anos
Pedagogia
Licenciatura em
Pedagogia ou em
qualquer área, com
Concurso público de
Experiência docente de 3
Embu-Guaçu
Cargo
especialização na área de
ingresso, de provas e títulos
anos
Educação, com carga
horária de, no mínimo, 360
horas.
Indicação da direção escolar,
Ferraz de
Experiência docente de 4
Licenciatura em
Função
com referendo do Conselho
Vasconcelos
anos
Pedagogia
de Escola
Francisco
Eleição pelo Conselho de
Experiência docente de 3
Licenciatura em
Função
Morato
Escola
anos
Pedagogia
Licenciatura em
Processo seletivo realizado
Pedagogia ou outro de
Franco da
Função
pela Secretaria Municipal de
Não possui
nível superior, com pósRocha
Educação
graduação na área de
Educação
Eleição pelos pares com
referendo do Conselho de
Experiência docente de 2
Licenciatura em
Guarulhos
Função
Escola, a partir de lista
anos
Pedagogia
tríplice
Licenciatura em
Experiência docente de 3
Itapevi
Cargo em comissão
Indicação
Pedagogia ou pósanos
graduação em Educação
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Quadro 1 – Pré-requisitos para acesso ao posto de trabalho de coordenador pedagógico nas redes municipais da Grande São
Paulo (continuação).
Licenciatura em
Pedagogia com
Itapecerica da
Cargo (Orientador
Concurso público, de provas Experiência docente de 2
habilitação em
Serra
Pedagógico)
e títulos, por ingresso
anos
administração ou gestão
escolar
Experiência docente de 2
Licenciatura em
Itaquaquecetuba Cargo em Comissão Indicação
anos
Pedagogia
Experiência docente de 1
Licenciatura em
Jandira
Cargo em Comissão Indicação
ano
Pedagogia
Concurso público, de provas Experiência docente de 5
Licenciatura em
Mairiporã
Cargo
e títulos, por ingresso
anos
Pedagogia
Licenciatura em
Pedagogia, com
Processo seletivo realizado
Experiência docente de 3
habilitação em Supervisão
Mauá
Função
pela Secretaria Municipal de
anos
Escolar ou formação
Educação
específica em nível de
pós-graduação
Cargo em comissão,
a depender do
Mogi das
número de classes
Não especificado
Não especificado
Não especificado
Cruzes
em funcionamento
nas unidades
escolares
Cargo em comissão
Indicação
Experiência docente de 5
Licenciatura em
Osasco
anos
Pedagogia ou pósgraduação em Educação
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Quadro 1 – Pré-requisitos para acesso ao posto de trabalho de coordenador pedagógico nas redes municipais da Grande São
Paulo (continuação).
Cargo, por
Concurso público, de ingresso, de Experiência docente de
Licenciatura em
Poá
segmento
provas e títulos
2 anos
Pedagogia
Processo seletivo realizado pela
Licenciatura em
Ribeirão Pires
Função
Não especificado
secretaria municipal de Educação
Pedagogia
Rio Grande da
Concurso público, de ingresso, de Experiência docente de
Licenciatura em
Cargo
Serra
provas e títulos
3 anos
Pedagogia
Salesópolis
Não possui cargo ou função equivalente às funções de coordenação pedagógica
Processo seletivo realizado pela
Experiência docente de
Licenciatura em
Santa Isabel
Função
secretaria municipal de Educação
3 anos
Pedagogia
Santana de
Cargo em
Indicação da Secretaria Municipal
*Não especificado
*Não especificado
Parnaíba
comissão
de Educação
Função
(Assistente
Pedagógico de
Experiência docente de
Licenciatura em
Santo André
Creche e
Nomeação do prefeito
3 anos
Pedagogia
Coordenador de
Serviços
Educacionais)
Seleção pela direção da unidade e
Licenciatura em
São Bernardo
pela Secretaria Municipal de
Experiência docente de
Função
Pedagogia ou pósdo Campo
Educação, com referendo do
3 anos
graduação em Educação
Conselho de Escola
Licenciatura em
Pedagogia, com
habilitação em Supervisão
São Caetano do
Livre nomeação e exoneração,
Função
*Não especificado
Escolar ou pós-graduação
Sul
pelo chefe do executivo
com habilitação em
Supervisão, de no mínimo
400 horas
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Quadro 1 – Pré-requisitos para acesso ao posto de trabalho de coordenador pedagógico nas redes municipais da Grande São
Paulo (continuação).
São Lourenço
Concurso de provas e títulos, por
Experiência docente de
Licenciatura em
Cargo
da Serra
ingresso
5 anos
Pedagogia
Licenciatura Plena em
Pedagogia; ou Pósgraduação stricto sensu
em Educação; ou -PósConcurso de provas e títulos, por
Experiência docente de
graduação lato sensu em
São Paulo
Cargo
acesso
3 anos
Educação, de no mínimo
800 horas, nos termos da
deliberação CEE nº 26/02
e deliberação CEE nº
53/05.
Licenciatura plena em
Pedagogia ou em nível de
Experiência docente de
Suzano
Função
Nomeação do diretor
pós-graduação
3 anos
relacionada às práticas de
gestão escola
Licenciatura plena em
Pedagogia com
habilitação em Supervisão
Taboão da
Cargo em
Processo seletivo realizado pela
Experiência docente de
ou Administração Escolar
Serra
comissão
Secretaria
3 anos
ou habilitação equivalente
ou pós-graduação na área
de educação
Função
Licenciatura em
Vargem Grande
Experiência docente de
(orientador
Designação do prefeito municipal
Pedagogia ou pósPaulista
3 anos
pedagógico)
graduação em Educação
OBS: Excluiu-se Pirapora do Bom Jesus e Guararema do presente quadro, dado que não foram localizados os respectivos Estatutos
do Magistério ou Planos de Carreira, Cargos e Salários.
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Conforme se verifica, a maioria dos municípios exige formação em Pedagogia,
ao contrário da rede estadual de ensino de São Paulo, que exige licenciatura em
qualquer área; 3 anos de experiência docente, de modo que o candidato seja titular
do cargo ou professor admitido em caráter temporário, desde que pela lei 500/197411.
Outra questão é que se trata de um posto de trabalho (função), na maioria dos
municípios; a forma de ingresso se dá por processo seletivo presidido pelo gestor
escolar, com participação do supervisor de ensino e o candidato deve ter sido
aprovado em exame de credenciamento realizado por cada Diretoria Regional de
Ensino.
Outro aspecto que chama a atenção é que o tempo de experiência mínimo
exigido para exercer a docência varia entre um e três anos.
Em municípios como Jandira, Poá, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra,
Guarulhos e Cotia, que representam quase 20% da Grande São Paulo, o tempo de
experiência docente mínimo varia entre um ou dois anos.
Esse período coincide com o ciclo de inserção à docência, segundo Huberman
(2013), que é caracterizado pelas primeiras aprendizagens relativas à inserção na
carreira, marcadas pela aprendizagem da docência, do trabalho escolar e de suas
especificidades.
Considerando que essa etapa é marcada por uma oscilação entre a
sobrevivência ou o choque com a realidade e a descoberta, e caracterizada pelo
entusiasmo em pertencer à classe de profissionais do magistério (HUBERMAN, 2013),
é importante lembrar que as significações construídas pelos professores que
assumirem a coordenação pedagógica, ao final de 1, 2 ou 3 anos de docência,
marcarão seus modos de pensar e agir como os formadores que serão.
Se o choque com a realidade trouxer um acúmulo de experiências marcadas
por dificuldades e frustrações relacionadas à sala de aula e ao trabalho pedagógico,
de modo geral, a coordenação pedagógica poderia representar uma espécie de “fuga”
da sala de aula. No caso de uma inserção bem-sucedida ou de experiências positivas,
a coordenação poderia representar uma “promoção na carreira”.

11

Cf. LEI N. 500, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1974. Institui o regime jurídico dos servidores admitidos
em
caráter
temporário
e
dá
providências
correlatas.
Disponível
em
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1974/lei-500-13.11.1974.html. Acesso em 02/11/2015.
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Sejam esses ou outros os casos, a inserção na coordenação inaugura, ao meu
ver, um novo ciclo da vida profissional, que requer acompanhamento e que requer
investigação, justificando assim, a relevância desta pesquisa. As questões relativas à
inserção à docência que servirão para criar pontos de ancoragem para discutir a
inserção na coordenação pedagógica serão tratadas adiante.
Retomando a discussão sobre a formação dos coordenadores, não foram
localizados estudos que comparem o desempenho de coordenadores com formação
em Pedagogia com o daqueles que possuem licenciatura em qualquer área. Contudo,
algumas questões se colocam: haveria diferença substancial na qualidade da
formação de pedagogos ou licenciados em qualquer outra área, quando a média de
disciplinas oferecidas no curso de Pedagogia, do campo da Gestão Escolar, é de
aproximadamente 5%, conforme se apontou anteriormente?
Outra questão é: uma vez que uma condição para exercer as atividades de
coordenação pedagógica é a experiência docente, de no mínimo três anos, ao
ingressar neste posto de trabalho os conhecimentos da formação inicial — inclusive
diante da provisoriedade dos saberes acadêmicos —, não teriam se tornado mera
lembrança ou se tornado obsoletos, ainda que em parte, conforme também já se
apontou?
Esses problemas auxiliam a sustentar a ideia que tanto a formação no campo
quanto a inserção na coordenação pedagógica precisam fazer parte de políticas
públicas específicas, consistentes e devidamente cuidadosas.
A ampliação da carga horária da formação, com a definição dos espaços e
tempos acadêmicos necessários para isso é, pois, urgente e necessária. Neste caso,
acredita-se que ela possa ser realizada em nível de graduação ou pós-graduação,
desde que carga horária, currículos e programas e estágio levem em consideração
uma estreita relação dos conhecimentos teóricos com os conhecimentos profissionais
(GATTI, 2013; ZEICHNER, 2010).
Se pensarmos que a ação do coordenador pedagógico implica em uma
articulação entre o pensado e o vivido pelos professores, em suas práticas, talvez
seja possível (re)pensar a (re)construção sobre os modos de exercer a ação
formadora, aspecto que será discutido no próximo capítulo.
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2.2 Sobre formar, formação e formadores: subsídios para pensar os conteúdos
da formação do coordenador

Ao se configurar o coordenador como um formador, convém lembrar que
formação é um termo polissêmico, de difícil definição. Não raro se pensa na educação
que se constrói na universidade, em centros de formação, institutos...
Ferry (2008) adverte que, ao compreendermos dessa maneira o termo
formação, falamos, em verdade, de algumas condições da formação que são seus
suportes, mas que isso não é formação.
Outra possibilidade, segundo o autor, é considerar o termo como sinônimo de
implementação de programas e conteúdos de aprendizagem, ou do currículo.
Segundo ele, embora o currículo seja indispensável para a formação, porque constitui
os suportes e condições da formação, isso também não é formação.
A formação seria, para ele, a aquisição de certas formas para agir/atuar, refletir
e aperfeiçoar o ensino, o que é diferente de ensinar e aprender, embora ambas as
atividades sejam suportes da formação. Assim, para Ferry (2008), formação é uma
“dinâmica de desenvolvimento pessoal que consiste em encontrar formas para
cumprir com certas tarefas para exercer um ofício, uma profissão, um trabalho, por
exemplo”. (p. 54. tradução minha).
Para que não haja riscos de se compreender os movimentos da formação,
nessa perspectiva, de modo mecanicista, ou mesmo conceber a noção de formação
como sendo o ato de conformar, colocar algo/alguém em uma determinada forma, ou
mesmo de induzir este alguém a agir ou pensar de determinada forma, o autor adverte
que se deve renunciar a certas maneiras de falar sobre o assunto. Em suas palavras:
Nada pode formar o outro. Não se pode falar de um formador e de um
formado. Falar de um formador e de um formado é afirmar que há um polo
ativo, o formador, e um polo passivo, aquele que é formado. E a maioria do
tempo este é o léxico que se usa. [...] Nada forma o outro. O indivíduo se
forma, é quem encontra a sua forma, é ele quem se desenvolve, pode-se
dizer, de forma em forma. Então o que quero dizer é que o sujeito se forma
somente e por seus próprios meios. (FERRY, 2008, p.54. Tradução minha.).

Ao prosseguir em sua reflexão, Ferry afirma que o sujeito forma a si mesmo,
mas essa formação se dá por um conjunto de elementos mediadores. As mediações
são múltiplas, variadas, assim como os agentes formadores são mediadores
humanos, como também o são as leituras, as circunstâncias, os percursos biográficos,
as relações com as outras pessoas.
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Outro aspecto da teorização do pesquisador com o qual concordo, é que as
condições de desenvolvimento pessoal são atravessadas pelas condições de espaçolugar, de tempo e de relação com uma dada realidade ou conjunto de circunstâncias.
O “trabalho sobre si” só seria possível em espaços-lugares nos quais há
disposição para tal empreendimento. O autor dá como exemplo o caso do professor.
Ao lecionar, ele trabalha para os alunos, mas sua experiência de trabalho só poderá
se transformar em formação em um espaço-lugar em que haja condições para que
ele possa trabalhar sobre si mesmo. Isso só ocorrerá se houver reflexão sobre o que
se fez, como se fez, buscando outras formas para os fazeres.
Uma experiência de trabalho profissional pode, então, ser formativa, quando o
sujeito consegue encontrar meios de mudar, de rever suas práticas, de fazer uma
espécie de balanço reflexivo. Segundo Ferry, refletir consiste em suspender a
experiência da própria prática e tratar de compreender o que se viveu. Isso só é
possível quando há tempos que possibilitem a reflexão. Nesse movimento é que se
pode dizer que houve formação.
Por fim, convém lembrar que, quando se está em um espaço-lugar, em um
tempo de formação, é necessário pensar que a formação implica em estabelecer certa
distância com a realidade. Nos momentos em que paramos para refletir sobre as
experiências, elas deixam de ser a realidade para se tornarem representações, que
operam no campo das imagens, dos símbolos, de uma realidade mental (e não real,
concreta).
A formação se tornaria, então, um espaço potencial para o exercício de “jogos
de simulação”, que podem servir para a construção de novas projeções e planos de
ações e de práticas.
De acordo com esse raciocínio, cabe trazer aqui a força fenomenológica do
pensamento freireano.
Freire (2015) advertia que a reflexão crítica sobre as práticas era uma exigência
da relação teoria e prática. Sem a reflexão, a teoria é mero discurso vazio. A prática,
por sua vez, ativismo.
Para ele, a reflexão é conteúdo obrigatório da organização pragmática da
formação docente. Mas, trata-se de um conteúdo cuja compreensão não é simples,
nem tão clara, nem tão lúcida. A reflexividade, tanto quanto possível, afirma o
professor, deve ser elaborada na prática formadora. E isso depende que o formando,
antes mesmo de sua experiência formadora, assuma-se como sujeito da produção do
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saber, que se convença de que ensinar não é mera transferência de conhecimento
senão criar as possibilidades para a sua produção ou construção. Em suas palavras:
Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por
aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero objeto,
que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero
como um paciente que recebe os conhecimentos – conteúdos – acumulados
pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de
compreender e viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a
possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da “formação do futuro
objeto do meu ato formador.
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e
re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É
neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo
indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam
e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém.
Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo
transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto - alguma coisa - e um
objeto indireto - a alguém. (FREIRE, 2015, pp. 24-25).

Eis, assim, uma noção muito importante, retomada por Roldão (2015), de que
ensinar é ser especialista em fazer com que os outros aprendam alguma coisa. E
lembrando que há transitividade nesse processo, cabe trazer outro potente
pensamento freireano: ninguém educa ninguém, assim como ninguém educa a si
mesmo. As pessoas se formam nas relações umas com as outras, mediatizadas pelo
mundo (FREIRE, 1987).
Ao adotar as proposições de Freire, Roldão e Ferry, para pensar no que
significa ser um formador de professores, defendo, pois, que ser um formador de
professores significa ser um articulador dos processos de seleção de práticas de
ensino ocorridas no espaços-lugares de cada escola e seu tratamento em diferentes
tempos do cotidiano profissional deste contexto. Além disso, significa ser também um
facilitador das reflexões sobre as práticas e sobre jogos de simulação que tomam o
ensinar e o aprender como objeto.
O ensinar e o aprender, nessa perspectiva, só fazem sentido quando
articulados ao projeto político-pedagógico de cada escola (que é uma expressão de
um determinado currículo). Esse movimento é que poderia promover transformações.
A ideia de transformação aqui empregada é daquilo que está “além da formação”, bem
como

a

de

profusão

de

ideias

que

atravessam

a/uma

forma,

dando
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movimento/produzindo/gerando/provocando novos jeitos de pensar, agir, ensinar,
aprender.
O prefixo [trans], no substantivo transformações, pode ser pensado ainda, sob
o enfoque de Britzman (1996), estudiosa das questões que envolvem a construção
das identidades sexuais. Para a autora, as travestilidades e transsexualidades
desestabilizam qualquer lógica binária de pensamento sobre gênero, porque sujeitos
travestis e transexuais desafiam nossas formas de pensar, uma vez que eles não
cabem nas definições de homem ou de mulher. Tampouco, podem se encerrar em um
conceito que os aprisione em seus sexos biológicos, já que suas formas de se mostrar
no mundo são variadas e cambiantes.
Segundo a autora:
[...] nenhuma identidade sexual – mesmo a mais normativa – é automática,
autêntica, facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem
negociação ou construção. [..] Em vez disso, toda identidade sexual é um
constructo instável, mutável e volátil, uma relação social contraditória e nãofinalizada. (BRITZMAN, 1996, p. 74).

A definição da autora para a ideia de identidade sexual pode ser aplicada para
pensar a formação docente, na medida em que o fazer docente também é marcado
por um conjunto de relações sociais, contraditórias, não-finalizadas, instáveis,
mutáveis e voláteis. A metáfora das travestilidades e das transsexualidades serviria
ainda para repensarmos sobre os significados de formação.
Travestis e transsexuais são sujeitos que provocam espanto porque
confrontam toda a sociedade, desestabilizando suas formas de conceber as formas
de ser e estar no mundo e de agir sobre ele. Não são homens tampouco mulheres,
em sentido estrito. São o que vão se tornando e como vão sendo, com suas roupas,
vozes, performances. Vão sendo. Assim, desafiam toda a sociedade a pensar o
impensável (Silva, 2015), a pensar pensamentos antes inimagináveis, sem qualquer
receio em cometer desvios nas normas gramaticais.
E, nesse sentido, a finalidade dos processos de formação de professores não
seria, coletivamente, articular e mediar possibilidades de se pensar e fazer coisas que
a todos – formadores e participantes da formação – pudesse ser impensável?
É nesse campo que se insere a ação do coordenador pedagógico em suas
dimensões formadora, articuladora e transformadora (ALMEIDA, 2013; ALMEIDA E
PLACCO, 2010), lembrando que:
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[...] compete ao [..] coordenador pedagógico, as funções de articulador,
formador e transformador:
- como articulador, seu principal papel é oferecer condições para que os
professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em função de
sua realidade, o que não é fácil, mas possível;
- como formador, compete-lhe oferecer condições ao professor para que se
aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela;
- como transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou
seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática (ALMEIDA,
PLACCO, 2009, p.39). (ALMEIDA, 2010, p. 44).

Para aprofundar essa noção da tríplice função do coordenador, além da
discussão feita até aqui, cabe lembrar que, desde as décadas finais do século XX,
vivemos vertiginosas transformações sócio históricas e de internacionalização do
capital (IMBERNÓN, 2006; HOBSBAWN, 1994), que fizeram com que os debates
sobre a questão da formação de professores se intensificassem, tema tratado a
seguir.

2.3 Elementos para pensar a função formadora do coordenador pedagógico

Porto (2004) lembra que novas exigências se colocaram para a educação e
para a escola e que a formação de professores para novos tempos exigiu (e continua
exigindo) outras formas de se pensar a formação de professores.
Formar, nesse contexto, em um sentido de recusa à mera adaptação ou
adequação à ordem mundial, deveria privilegiar processos de autoformação,
marcados pelo desenvolvimento de características como criticidade, criatividade,
autonomia pessoal e profissional que permitissem ao professor “tecer seu próprio fio”.
(PORTO, 2004, p. 12).
A autora defende uma perspectiva de formação como autoformação,
apresentando diferentes concepções de formação, reunidas sob duas grandes
tendências:
A primeira, identificada como estruturante: formação tradicional,
comportamentalista,
tecnicista,
define
previamente
programas/procedimentos/recursos, “a partir de uma racionalidade científica
e técnica, aplicados aos diversos grupos de professores” (NÓVOA, APUD
PORTO, 2004, p. 13). A segunda, interativo-construtivista: dialética, reflexiva,
crítica, investigativa, organiza-se a partir dos contextos educativos e das
necessidades dos sujeitos a quem se destina. (PORTO, 2004, p. 13)
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Ao adotar uma abordagem que se insere na segunda tendência, cabe lembrar,
também, que, para pensarmos a formação de professores, não podemos abandonar
a ideia de inconclusão e incompletude do homem (NÓVOA, 1995).
Nesse movimento, formar/formar-se se insere em uma dialética pessoalprofissional que traz as práticas profissionais para o centro da formação.
Para

retomar

a

noção

defendida

de

formação

(como

experiência

potencializadora de pensar e/ou de agir, profissionalmente, de maneiras antes
impensáveis), convém buscar uma aproximação com o tríplice movimento da prática
proposto por Schön (1992). O autor, que parte de uma perspectiva de
indissociabilidade entre teoria e prática, propõe que a formação pode “empurrar” a
construção de novos conhecimentos e novas práticas, na medida em que a formação
se apoiar nas ideias de reflexão na ação, de reflexão sobre a ação e de reflexão sobre
a reflexão na ação.
Imbernón (2006) adverte que não se pode entender formação como sinônimo
de desenvolvimento profissional. A formação seria um componente importante do
desenvolvimento profissional, mas não o único. Essa advertência é essencial para
que a ideia de formação não se torne a panaceia para os males da Educação.
Nesse sentido, é importante lembrar que é preciso tempo e condições para que
o tríplice movimento da prática – proposto por Schön (2000) – possa ocorrer.
Imbernón (2006), de modo semelhante a Schön, apresenta cinco eixos de
atuação para o campo da formação continuada. Para ele, um eixo seria o da reflexão
prático-teórica sobre a prática, que deve gerar um movimento de análise,
compreensão, interpretação e intervenção sobre uma dada realidade. Esse eixo
permitiria ao professor produzir conhecimento pedagógico pela/na prática.
O segundo eixo seria o da troca de experiências entre pares, que poderia
potencializar uma atualização nos campos de intervenção educativa e promover a
comunicação entre os professores, na medida em que as informações sobre
diferentes modos de fazer o trabalho pedagógico circularia entre eles.
O terceiro eixo diz respeito à articulação da formação a um projeto de trabalho.
O quarto se refere à formação como estimuladora do questionamento contra aspectos
negativos da própria profissão (hierarquias, proletarização, trabalho individualizado,
sexismo, pouco prestígio social...) e com vistas à superação de desigualdades ou de
enfrentamento de problemas contemporâneos (exclusão social, intolerâncias
diversas, preconceitos, trabalho com as diferenças).
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Por fim, o quinto eixo diz respeito ao desenvolvimento profissional da própria
escola, como organização, por meio do esforço coletivo para transformar as práticas.
O desafio posto seria conseguir fazer uma passagem das experiências de inovação
(que são isoladas e individuais) para a de inovação de toda uma instituição.
Imbernón lembra que, se todos os aspectos explicitados nos cinco eixos forem
válidos, a capacidade profissional docente não estará apenas no campo da formação
técnica, atingindo o campo das práticas e das concepções que sustentam o fazer
docente.
A formação, portanto, teria em sua base um processo de reflexão constante
sobre as práticas, sobre as concepções subjacentes a ela, sobre seus esquemas de
planejamento e funcionamento, e as atitudes por tudo isso geradas. Lembrando que
esse percurso só faz sentido quando orientado por um processo de autoavaliação
sistemático do trabalho. Nas palavras do autor:
Abandona-se o conceito obsoleto de que a formação é a atualização
científica, didática e psicopedagógica do professor para adotar um conceito
de formação que consiste em descobrir, organizar, fundamentar, revisar e
construir a teoria. Se necessário, deve-se ajudar a remover o sentido
pedagógico comum, recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos
predominantes e os esquemas teóricos que os sustentam. Esse conceito
parte da base de que o profissional de educação é construtor de
conhecimento pedagógico de forma individual e coletiva. (IMBERNÓN, 2006,
p. 49).

A construção de conhecimento de forma individual e coletiva, por sua vez, só
faz sentido quando pensada como parte de um contexto de trabalho que favoreça
processos formativos que possam transformar as experiências vividas no trabalho
cotidiano em aprendizagens, alinhavadas por um processo autoformativo, sustentado
pela reflexão e pela pesquisa, por parte de todos e de cada um. (CANÁRIO, 2000).
Pensar a escola como uma organização social que favorece o trabalho de
reflexão e pesquisa requer pensar em seus tempos e espaços, bem como nos
contextos sociais dos quais ela faz parte.
Outra inferência possível, neste caso, é que os modos de pensar e fazer o
trabalho pedagógico, pelos profissionais que trabalham em uma escola, podem
avançar ou recuar, conservarem-se ou transformarem-se, a depender das interações
vividas no espaço de cada escola, nos discursos hegemônicos ou contrahegemônicos elaborados.
Santos (2006, p. 33) lembra que:

92

[...] O espaço tem, sempre, um componente de materialidade donde lhe vem
uma parte de sua concretude e empiricidade. Se queremos unificar tempo e
espaço, se pretendemos que possam ser mutuamente includentes, o tempo
deve ser, também, empiricizado. Tempo, espaço e mundo são realidades
históricas, que devem ser mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação
epistemológica é totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a
sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. Essa realização se dá
sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a
materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas feições.

Os espaços da escola são, assim, uma dimensão importante e determinante, a
meu ver, de uma formação nela centrada. A questão dos espaços tem sido pouco
considerada nas discussões sobre formação. E o que chamo de espaço, neste
trabalho, não é sinônimo de forma escolar (VINCENT, LAHIRE E THIN, 2001), nem
de cultura escolar (JULIA, 2001; VIÑAO-FRAGO, 1998; FORQUIN, 1993).
Adoto o conceito de espaço de Santos (2006), por considerar que, para o autor,
o espaço tem a ver com a geografia de um dado território, pensada de forma
indissociável das relações que são por ela determinadas, mas que uma não é sem a
outra.
A ação dos professores, as relações de interferência vividas por eles nos
espaços escolares, os discursos ali elaborados permitem que suas performances, no
curso do desenvolvimento do trabalho pedagógico, sejam muito variadas.
O que os professores fazem e como fazem tem a ver com o tempo e suas
características, com o espaço e como ele é determinante dos lugares que os
professores ocupam ou deixam de ocupar em uma escola. A ideia de lugar, aqui, é
exposta com base em Holzer (1999), que afirma que lugar é a transformação de uma
dada paisagem em sensações, referindo-se à maneira pelas quais os sujeitos se
relacionam com os espaços e produzem significações sobre eles, bem como
repercutem sobre a construção de seus afetos e emoções.
O que quero afirmar é que a ideia de formação centrada na escola precisa levar
em conta a relação dos profissionais que trabalham na escola, então, com seus
espaços-lugares.
Se pensarmos no trabalho docente, naquilo que o professor faz, na maneira
como ele concebe seu trabalho, como leciona (implicando o que escolhe para lecionar
e seus porquês), é importante lembrar que esse exercício tem data, incluindo as
múltiplas determinações do seu tempo e da história.
Por isso, olhar para as formas como os trabalhadores da escola planejam,
pensam, executam e dividem o seu trabalho é essencial.
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Canário (2000) lembra que a mudança nos processos de interação social nas
escolas significa substituir uma “cultura fortemente individualista e “insular” por uma
cultura baseada na “colaboração” e no trabalho de equipe. ” (p. 77).
Isso só seria possível quando a dimensão das relações que os trabalhadores
das escolas estabelecem com os espaços-lugares de cada organização também
forem levados em consideração. Alarcão (2010, p. 68) corrobora essa afirmação,
quando afirma que:
[...] a atividade docente é uma atividade psicossocial que se desenvolve em
contextos espaciais, temporais, sociais, organizativos, com valor educativo e
em que cada circunstância tem aspectos singulares e únicos. Por isso, o
conhecimento dos contextos é fundamental.
Os contextos vão-se desdobrando até o macrocontexto instituído pela cultura
educativa da sociedade tornada explícita na definição dos fins e objetivos
educativos, pelo que a compreensão destes, bem como dos fundamentos
históricos, psicossociais, culturais e políticos da educação, são
imprescindíveis para uma ação contextualizada da ação do professor. É o
conhecimento dos fins educativos. (Grifos da autora).

As ideias da autora inserem-se em uma tentativa de contribuir para a discussão
acerca do conhecimento profissional dos professores. Para ela, que também assume
uma perspectiva de formação centrada na escola, a compreensão do conhecimento
profissional dos professores é importante, na medida em que contribui para que
possamos pensar nas contribuições da supervisão pedagógica para a construção
desses conhecimentos, nas quais se pode situar a ação do coordenador pedagógico,
em relação ao acompanhamento do desenvolvimento profissional dos professores.
Shulman (2015) explica que é de se presumir que um professor saiba coisas
que seus alunos ainda não sabem. A potência do seu trabalho está em transformar a
compreensão de um conteúdo, de certas habilidades ou de valores em ações e/ou
representações mentais. Segundo o pesquisador:
Essas ações e representações se traduzem em jeitos de falar, mostrar,
interpretar ou representar ideias, de maneira que os que não sabem venham
a saber, os que não entendem venham a compreender e discernir, e os não
qualificados tornem-se qualificados. Portanto, o ensino necessariamente
começa com o professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve
ser ensinado. Ele procede com uma série de atividades, durante as quais os
alunos recebem instruções e oportunidades específicas para aprender,
embora o aprendizado propriamente dito seja, em última análise, de
responsabilidade dos alunos. O ensino conclui com uma nova compreensão
tanto do professor como do aluno. Embora seja certamente uma concepção
essencial do ensino, ela também é uma concepção incompleta. O ensino
deve ser adequadamente entendido como algo mais do que a melhoria da
compreensão; mas, se não for nem mesmo isso, então serão discutíveis as
questões relacionadas ao desempenho de suas outras funções. (SHULMAN,
2015, p. 205)
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O autor esclarece que não se refere à educação como a simples transmissão
de informações de um professor ativo a um aluno passivo ou mesmo que essas
informações sejam entendidas como produto e não como processo. Embora admita
que a instrução direta também seja parte da atividade profissional docente, ele se
declara um entusiasta da aprendizagem pela descoberta e por práticas que valorizem
a reflexão e o questionamento pelos alunos. Mas adverte que mesmo em pedagogias
centradas nos estudantes, há pouco espaço para a ignorância do professor.
Essa reflexão convoca novamente os conhecimentos do professor. Shulman
afirma que as categorias de base do conhecimento profissional docente seriam as
seguintes:
• conhecimento do conteúdo;
• conhecimento pedagógico geral, com especial referência aos princípios e
estratégias mais abrangentes de gerenciamento e organização de sala de
aula, que parecem transcender a matéria;
• conhecimento do currículo, particularmente dos materiais e programas que
servem como “ferramentas do ofício” para os professores;
• conhecimento pedagógico do conteúdo, esse amálgama especial de
conteúdo e pedagogia que é o terreno exclusivo dos professores, seu meio
especial de compreensão profissional;
• conhecimento dos alunos e de suas características;
• conhecimento de contextos educacionais, desde o funcionamento do grupo
ou da sala de aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas
educacionais, até as características das comunidades e suas culturas; e
• conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base
histórica e filosófica. (SHULMAN, 2015, p. 206).

As fontes para a aquisição desses conhecimentos seriam, segundo o autor,
pelo menos 4: a formação acadêmica nas áreas do conhecimento docente; os
materiais didáticos, currículos, financiamento da educação e estrutura da carreira; a
produção científica em Educação; e o conhecimento que deriva da prática.
Para ele, o conhecimento do conteúdo é central na base dos conhecimentos
para o ensino, já que o professor é, necessariamente, um acadêmico, uma vez que
sua profissão encontra sentido no compartilhamento do conhecimento acumulado
pela humanidade ao longo dos tempos, com as novas gerações.
Para que exercer sua atividade profissional, não basta doutrinar ou treinar um
professor para se comportar de uma ou outra maneira. A formação de professores é
muito mais complexa que isso, pois implica educá-los para refletir em profundidade
sobre a própria atividade e para ter um bom desempenho docente. E essa reflexão:

95

Requer tanto um processo de pensamento sobre o que estão fazendo como
uma adequada base de fatos, princípios e experiências, a partir dos quais se
raciocina. Os professores precisam aprender a usar sua base de
conhecimento para prover fundamentos para escolhas e ações. Portanto, a
formação de professores precisa trabalhar com as crenças que guiam as
ações docentes, com os princípios e evidências subjacentes às escolhas
feitas pelos professores. (SHULMAN, 2015, p. 214).

Esse processo é desafiador porque um professor deve lidar, ao mesmo tempo,
tanto com as finalidades da educação quanto com os métodos e estratégias para
ensinar. E para isso, o professor precisa aprender, ainda, a desenvolver o que o
pesquisador denomina de ação e raciocínio pedagógico, que exigiriam que o
professor:


Compreendesse os propósitos e as estruturas dos conteúdos que deve ensinar;



Transformasse esses conteúdos em representações possíveis de serem
aprendidas, adaptando-os e ajustando-os às características, especificidades e
conhecimentos prévios dos estudantes;



Instruísse os alunos, variando metodologias e estratégias;



Avaliasse os alunos durante o processo de aprendizagem, testando sua
aprendizagem ao final de algumas etapas e avaliasse o próprio desempenho
docente, ajustando-o, conforme as experiências vividas;



Refletisse sobre os resultados do processo avaliativo;



Formulasse novas compreensões sobre os propósitos do ensino, dos
conteúdos, dos alunos e de si mesmo.

Alarcão (2010), inspirada em Shulman, afirma que o conhecimento profissional
dos professores se constitui por um conhecimento científico-pedagógico, que é
aquele composto pelos modos de organização dos conteúdos e as formas
encontradas pelo professor para torná-lo compreensível aos alunos.
Na base desse conhecimento, estaria o conhecimento do conteúdo
disciplinar, que se refere ao domínio do campo ou da disciplina escolar a ser
ensinada, bem como à escolha dos programas de cada uma.
A autora lembra que a maneira como o professor encaminha a regência da sala
de aula também depende de alguns princípios pedagógicos comuns a todas as
disciplinas, compondo o que Shulman (1986) denominou conhecimento pedagógico
em geral.
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A atividade do professor insere-se também, na perspectiva de Alarcão (2010),
em um conhecimento do currículo, compreendido como o conjunto de princípios
que orientam as práticas e a escolha dos programas escolares, assim como
pressupõe um conhecimento do aluno e de suas características.
Tudo isso, articula-se ao conhecimento dos contextos e o conhecimento
sobre os fins educativos, já apresentados na citação anterior.
Por fim, a ação do professor é atravessada por um conhecimento de si
mesmo:
[...] no que é, no que faz, no que pensa e no que diz, ou o autoconhecimento,
que abrange a dimensão metacognitiva e metaprática, [que pode servir] como mola
impulsionadora do seu desenvolvimento pessoal e profissional. (ALARCÃO, 2010, p.
69).
Alarcão acrescenta, ainda, o conhecimento da filiação profissional, visto que
é muito importante que o professor se integre em um grupo ou em uma comunidade
profissional.
Ao pensarmos na atividade do coordenador pedagógico como formador de
professores, poderíamos pensar que seu conhecimento profissional poderia se
encaixar na proposta de Alarcão, se acrescentássemos a dimensão do
conhecimento do professor e de suas características, como seu histórico de
formação inicial, o fato de ele ser iniciante ou experiente, os aspectos concernentes à
sua socialização profissional, ao longo dos ciclos de desenvolvimento profissional
(HUBERMAN, 2013), sua relação com seus alunos e com os saberes da disciplina
que leciona.
Os processos de formação centrados na escola, por meio da reflexão e da
pesquisa a partir/sobre a/da/na prática é que poderia movimentar tanto o
conhecimento dos professores quanto dos coordenadores pedagógicos. Essa ideia
busca amparo em Imbernón (2006, p. 68):
É no cenário profissional que se aplicam as regras da prática, em que o
conhecimento profissional imaginário, intuitivo ou formal se torna real e
explícito. Essa realidade é fundamental na geração de conhecimento
pedagógico e, como se dá em um cenário complexo, as situações
problemáticas que surgem nele não são apenas instrumentais, já que
obrigam o profissional da educação a elaborar e construir o sentido de cada
situação (SCHÖN, 1992, 1998), muitas vezes única e irrepetível.

O conhecimento sistemático das práticas é atravessado por um componente
ético e moral, por um processo de tomadas de decisões sobre a organização do
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trabalho pedagógico e pelo trabalho coletivo e colaborativo, sem os quais nenhuma
transformação substancial pode ocorrer nas escolas.
Os fatores que atravessam a formação dos professores são múltiplos, variados,
indissociáveis e dialeticamente interdependentes.
Marcelo García e Vaillant (2012) lembram que formação é um conceito
polissêmico e que, independente do posicionamento que possamos tomar, é
importante considerar que, para pensarmos a teoria da formação de professores, é
necessário tomar o conceito de ação formativa, atividade formativa ou ações de
formação, a depender do referencial.
Em um processo de formação dos docentes centrada na escola, o formador (no
caso deste trabalho, o coordenador pedagógico) tem sempre uma intenção (Placco e
Souza, 2009). Contudo, deve se manter atento para não pensar que é ele, sozinho,
quem seleciona os conteúdos, os objetivos, os modos de fazer/realizar a formação
bem como para fazer sua avaliação. Ao contrário, é preciso assumir que um processo
de formação centrado na escola tem que se abrir para o conflito da negociação
em direção a uma palavra comum.
Retomando Marcelo García e Vaillant (2012), uma ação de formação tem
sempre a promoção de mudanças como horizonte. Mas trata-se, cabe advertir, de um
processo “complexo e diverso em torno do qual existem escassas conceitualizações
e ainda menos acordos com respeito às dimensões e teorias mais relevantes para sua
análise”. (VAILLANT e MARCELO GARCÍA, 2012, p. 29).
Feita essa advertência, os autores explicam que a formação, como conceito,
nem se identifica nem pode se diluir em outras noções como educação, ensino e
treinamento, bem como incorpora uma noção de desenvolvimento pessoal/humano
frente a outras concepções de eminência técnica.
Segundo eles:
O conceito “formação” vincula-se com a capacidade assim como a vontade.
Em outras palavras, é o indivíduo, a pessoa, o último responsável pela
ativação e pelo desenvolvimento dos processos formativos. Isso não quer
dizer que a formação seja necessariamente autônoma. É através da
formação mútua que os sujeitos podem encontrar contextos de aprendizagem
que favoreçam à busca de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional.
(VAILLANT e MARCELO GARCÍA, 2012, p. 29).

Os autores, preocupados em discutir o tipo de formação que pode propiciar
processos de mudança, apresentam uma diferenciação entre autoformação,
heteroformação e interformação (DEBESSE, 1992):
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A autoformação é uma formação na qual o indivíduo participa
independentemente e tem sob seu controle os objetivos, os processos, os
instrumentos e os resultados da própria formação. A heteroformação se
organiza e se desenvolve “de fora”, por especialistas, sem que seja
comprometida a personalidade do sujeito que dela participa. Por último, a
interformação se refere à formação que se produz em contextos de trabalho
em equipe. (VAILLANT e MARCELO GARCÍA, 2012, p. 30).

Eles trazem ainda, a tipologia de Gaston Pineau, que diferencia auto, hetero e
ecoformação. Autoformação, neste caso, é entendida como um processo de
apropriação dos conteúdos de uma formação, a heteroformação como aquela que é
recebida de outros e a ecoformação diz respeito à ação do sujeito sobre as coisas e
sobre o ambiente.
Os autores enfatizam e adotam o conceito de autoformação, pois, segundo
eles, ninguém se forma se não desejar conhecer. Se tomarmos a noção de
Heargreaves (1997), que afirma que os professores atribuem sentido às mudanças
quando conseguem situá-las no seu conhecimento prático, singular e nas suas
próprias experiências, cabe enfatizar que, para que se forme é necessário não apenas
querer ou desejar a mudança, como é preciso decidir ou escolher mudar (e assim,
mudar suas aspirações, quereres e fazeres docentes). Há que se advertir que se trata
de um processo que nunca é individual, mas que se constitui na e partir das interações
com outras pessoas.
Supondo que as ações formativas podem promover mudanças, convém
dialogar, também com Placco e Souza (2009), que afirmam que não se pode olhar
para os processos de formação de uma maneira fragmentada. Qualquer processo
formativo precisa se comprometer em desencadear “o desenvolvimento profissional
do professor em suas múltiplas dimensões, sincronicamente entrelaçadas no próprio
indivíduo”. (p. 82).
Placco (2006; 2002) explica que qualquer processo formativo provoca o
desenvolvimento do professor em múltiplas dimensões, mesmo que o formador não
tenha a complexidade das dimensões como proposta.
As dimensões da formação seriam, segundo a pesquisadora: a dos saberes
para ensinar, para prevenção, a crítico-reflexiva, a do corpo e movimento, a cultural,
a do trabalho coletivo, a da formação identitária, a comunicacional, a transcendental,
a avaliativa, a política, a técnica, a dos saberes para viver em sociedade, a humanointeracional, a estética, a da formação continuada, da experiência (SIGALLA, 2012) e
eu acrescentaria, com base nas discussões feitas nesta seção, a do espaço-lugar.
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O acréscimo da dimensão do espaço-lugar se deu com base em uma convicção
de que as características do espaço da escola – em que região georeferencial ela
está, o perfil socioeconômico do alunado (e do próprio professor), os índices de
vulnerabilidade social e desigualdade presentes, a qualidade das relações que os
profissionais da escola estabelecem entre si, a relação dos professores com os
alunos, dos alunos com os alunos e da comunidade escolar consigo própria –
atravessam a formação do professor.
Além disso, a maneira como um professor se relaciona com os espaços da
escola, pode fazer com que ocupe seus espaços e, mesmo, que se deixe ou não
ocupar por eles.
Se tomarmos o conceito de espaço como o conjunto de objetos (naturais e nãonaturais) e de relações que os seres humanos estabelecem com eles (SANTOS,
2006), a arquitetura de uma escola, as relações de cuidado ou de descuido com cada
dependência, cada patrimônio material e imaterial também podem ou não gerar uma
relação de pertencimento do professor em relação à escola.
A qualidade das relações com o espaço escolar e seu entorno, por sua vez,
afeta o professor, promovendo diferentes emoções e sentimentos em relação ao
espaço, de modo que essas emoções e sentimentos podem ou não fazer com aquele
espaço passe a ser considerado um lugar para ele (HOLZER, 1999).
Um espaço só se torna lugar “pela consciência humana e por sua relação
intersubjetiva com as coisas e os outros, gerando [...] "campos de preocupação".
(HOLZER, 1999, p. 70).
Um lugar se torna lugar para alguém quando o espaço e seus objetos passam
a ter algum significado. Assim, é importante que:
[...]se defina o lugar sempre como um centro de significados e, por extensão,
um forte elemento de comunicação, de linguagem, mas que nunca seja
reduzido a um símbolo despido de sua essência espacial, sem a qual tornase outra coisa, para a qual a palavra "lugar" é, no mínimo, inadequada.
(HOLZER, 1999, p. 76).

Por isso, acabei optando por empregar o termo espaço-lugar, ao longo deste
trabalho, assim como considera-lo útil para nomear uma das dimensões da formação
de professores, já que a relação de um professor com o espaço-lugar de uma escola
pode ser potencialmente formadora.
Sendo assim, temos as seguintes dimensões:
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Figura 1: Multidimensionalidade da formação do professor (adaptado de Placco,
2006).

O movimento das dimensões, articulados internamente pela pessoa do
formando-professor, é movimentado pela ética, enquanto esforço de reflexão sobre o
sistema de normas e regras das condutas de um determinado grupo social, e ocorre
de maneira sincrônica. A sincronicidade é entendida como o movimento dialético
interno das dimensões que:
[...] estariam em contínuo processo de co-ocorrência (daí a sincronicidade),
no qual qualquer interferência em qualquer destes polos geraria interferência
nos demais. O movimento interno do professor, em sua prática docente,
traduziria uma intencionalidade que, engendrada junto às intencionalidades
de seus alunos, possibilitaria relações pedagógicas e pessoais significativas,
seja do ponto de vista cognitivo (Ausubel), seja do ponto de vista pessoal e
afetivo (Rogers). (PLACCO, 2005, p. 96).

Entendendo a formação em uma perspectiva multidimensional, Placco e Souza
(2009, p. 84) esclarecem, ainda, que:
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[...] se houver consciência e intencionalidade do formador e se as múltiplas
dimensões estiverem engendradas com a consciência e intencionalidade do
professor que se forma, abre-se a possibilidade de processos formativos em
que sentidos (da ordem do pessoal) e significados (da ordem do coletivo) são
construídos por meio de relações pedagógicas e pessoais significativas, seja
cognitiva, seja afetivamente (PLACCO, 2002). São esses sentidos e
significados que possibilitam a estruturação de si e do outro, ampliam o
desenvolvimento da consciência, possibilitam interações e aprendizagens
significativas, possibilitam parcerias nas quais essas dimensões, simultânea
e alternadamente, mobilizam a construção e a constituição da pessoa inteira.

As autoras destacam também que os processos de tomada de consciência
acerca das dimensões, que ora uma ou outra estão em relevo no exercício da prática
docente, também são importantes, inclusive porque subsumem determinadas
tendências pedagógicas em voga, de tempos em tempos.
A falta dessa consciência ou uma falsa consciência (SÁNCHEZ VASQUEZ,
1977) em torno da fragmentação do próprio trabalho causa interferências na formação
e na ação dos professores, aprisionando-os em uma alienação em torno de si próprios
e do seu fazer. A proposta das autoras, então, é que o desenvolvimento profissional
dos professores seja consequência de sua formação, sustentada pela “ampliação da
consciência de sua sincronicidade e da sincronicidade de sua formação”. (PLACCO E
SOUZA, 2009, p. 84).
Sem a pretensão de esgotar a discussão sobre formação, convém afirmar que
esse processo de multidimensionalidade da formação dos professores pode ser um
campo fértil para a discussão sobre a formação dos coordenadores pedagógicos. E
assim como as autoras, assumo, neste trabalho, a perspectiva do desenvolvimento
profissional dos coordenadores pedagógicos como consequência de sua formação,
igualmente por meio da “ampliação da consciência de sua sincronicidade e da
sincronicidade de sua formação”.
Com base nesses princípios, tratarei, a seguir, do desenvolvimento profissional
do coordenador pedagógico e de suas relações com a sua formação.

2.4 Aprendizagem da coordenação pedagógica e desenvolvimento profissional

Nesta seção, a ideia é problematizar a aprendizagem da coordenação
pedagógica, buscando refletir sobre o que há de específico nessa atividade e como
ela está dialeticamente articulada com o desenvolvimento profissional do CP, a partir
de sua função formadora.
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Quando passei a me interessar por desenvolver um estudo com coordenadores
pedagógicos iniciantes, indagava-me muito a respeito do que há de específico nessa
atividade e o que a caracteriza.
Mesmo que as possíveis respostas para essas questões pudessem ser
encontradas na literatura na qual mergulhei e utilizei para construir a questão que
originou esta pesquisa, segui refletindo sobre o fato que a coordenação pedagógica é
uma nova atividade, uma nova função do magistério e que há saberes específicos
necessários para desempenhá-la.
Portanto, os motivos que explicam como e o porquê as professoras e os
professores escolhem se tornar coordenadores pedagógicos são tão relevantes
quanto a formação recebida. Igualmente me pareciam importantes as condições
materiais para o exercício profissional de um coordenador pedagógico, tais como
salário, carreira, existência ou não de papeis e funções claramente definidos, tempos
e espaços para efetuar a formação dos professores, supervisão e apoio para as
práticas que envolvem essa formação.
Finalmente, os aspectos relacionados à experiência docente (bem como seus
significados e sentidos) anteriores ao exercício da coordenação pedagógica, também
me pareciam importantes. Foram essas reflexões que fizeram com que eu me
interessasse pelo conceito de desenvolvimento profissional docente.
A opção pelo termo desenvolvimento profissional se deu, principalmente, por
uma afinidade teórica com um estudo de Roldão (2005), no qual explica que
profissionalização

é

o

institucionalizada,

para

processo
que

que

alguém

compreende

possa

exercer

a

certificação

a

profissão

formal,
docente.

Profissionalidade seria o processo (progressivo) de construção dos modos de alguém
exercer a profissão docente e que é constante durante toda a vida profissional.
Tanto

a

profissionalização

quanto

o

processo

de

construção

da

profissionalidade integram o que a autora denomina desenvolvimento profissional. O
desenvolvimento profissional seria, portanto, parte do processo de construção da
profissionalidade.
Para ela, profissionalidade é um conjunto de características construídas
socialmente (portanto mudam ao longo dos tempos e dependendo das sociedades e
das culturas) que fazem com que a docência tenha seu status profissional específico,
que a diferencia de outras profissões. A profissionalidade integra:

103



a especificidade da função docente (ensinar);



um saber específico (mediar a relação dos alunos com os
conhecimentos escolares, tornando-os possíveis de serem aprendidos);



poder de decisão (controle e autonomia sobre a própria atividade
profissional);



pertencimento a um coletivo profissional (de profissionais que se
sentem e se reconhecem professores e que defendem a especificidade,
o status e o reconhecimento social da própria profissão.

Contudo, na busca de uma definição mais clara para o termo, desenvolvimento
profissional não se trata de um conceito unívoco. Além disso, parece estar em
processo de construção, sobretudo porque se relaciona (e pode se confundir) com
outros conceitos, como formação, profissionalização e profissionalidade.
Na busca de uma bibliografia que pudesse ajudar compreender esse desafio
que, para mim, se transformou em um embaraço teórico, deparei com a pesquisa de
Gorzoni (2016).
Depois de observar a polissemia de termos relacionados ao tema da profissão
docente, a pesquisadora realizou uma pesquisa teórica sobre profissionalidade
docente, tendo desenvolvido uma revisão integrativa de literatura, associando os
termos profissionalização, profissionalidade, profissionalismo e desenvolvimento
profissional, às palavras docente, docência e professor.
Sua pesquisa teve como recorte o período 2006-2014, e constatou que há um
predomínio de pesquisas empíricas e ensaios em relação a pesquisas teóricas. No
caso de estudos sobre desenvolvimento profissional, a pesquisadora observou que:
Na maioria dos artigos que tratam do desenvolvimento profissional docente,
há referência a um processo que ressalta os aspectos que o professor pode
vir a desenvolver em função de suas possibilidades. Nesse sentido, esse
desenvolvimento inclui a dinâmica organizacional da escola, o clima
institucional, a concepção da equipe gestora, as normas, a natureza das
comunicações, etc.
Dessa maneira, o nível de insatisfação do professor diante dos
conhecimentos e práticas adquiridas pode levá-lo a se desenvolver e
aprimorar-se profissionalmente, ou seja, um hábito de reflexão e de
investimento na carreira. Vários estudos sugerem promover a formação em
contexto de trabalho, como estratégia para proporcionar o desenvolvimento
profissional docente e desafiar culturas profissionais marcadas pelo
isolamento, uma vez que a colaboração ainda é considerada prática
incomum. (GORZONI, 2016, p. 68).

Tomando uma ideia proposta pela pesquisadora, pensar a profissionalidade
docente como processo de constituição das características específicas da profissão
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docente implica pensar o desenvolvimento profissional docente, com atenção
específica para o interstício entre as atividades individuais e as coletivas.
E nesse sentido, pensar na especificidade do trabalho do coordenador
pedagógico também implica em combater culturas de isolamento.
Passei, então, a pensar a formação centrada nas necessidades das escolas e
das redes de ensino, como estratégia para o desenvolvimento profissional do
coordenador pedagógico, de modo que não é possível falar de um, sem o outro.
Considerando que a atribuição basilar do coordenador pedagógico é a
formação continuada dos professores, apresentam-se, após uma discussão em torno
da ideia de formação (expostas na seção anterior), justificativas para a adoção,
também, do conceito de desenvolvimento profissional, neste trabalho.
Apresentam-se, assim, algumas “desconfianças” (lembrando que desconfiar é
deixar de confiar em alguma coisa ou em alguém), a partir das discussões feitas em
torno da noção de formação.
Uma dessas desconfianças relaciona-se com a compreensão da formação
continuada como sinônimo de apropriação de técnicas ou como criação de um
repertório de ações, comportamentos ou fazeres como fiéis depositários de jeitos mais
“eficazes” de lecionar ou de formar outras pessoas.
Outra desconfiança tem a ver com a compreensão de formação continuada
como toda e qualquer formação que sucede a outorga do diploma de formação inicial.
Por fim, rejeita-se também uma perspectiva de formação continuada como a de
um conjunto de ações de “reforço” ou “suplementação” de uma formação inicial de
baixa qualidade ou como forma de suprimir práticas de ensino consideradas
ultrapassadas.
Qualquer uma dessas perspectivas pode trazer uma série de riscos, como a de
desconsiderar condições objetivas de trabalho, contextos de trabalho, trajetórias
formativas, culturas escolares, propostas curriculares...
Julgo, porém, que o mais perigoso dos riscos é o de culpabilizar os profissionais
da educação, fixando-os em preconceitos e estigmas que se encerram em uma noção
de que as práticas de ensino são fixas, imutáveis e que a escola parece não fazer um
“bom trabalho” porque não quer ou “não tem boa vontade”, desconsiderando assim,
toda a complexidade das múltiplas determinações do trabalho escolar.
Pesquisadores como Cochran-Smith (2005) e Darling-Hammond, Newton e
Wei (2010) corroboram essa reflexão, quando afirmam que vivemos tempos nos quais
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se deslocaram as preocupações acerca da qualidade dos processos formativos - dos
modos pelos quais os professores ensinam e aprendem a ensinar, das formas pelas
quais mudam seus modos de pensar e agir, dos processos de construção dos seus
conhecimentos profissionais, dos contextos socioculturais e organizacionais que
melhor contribuem para a aprendizagem da docência - para uma lógica de prestação
de contas.
Por um lado, porque se as avaliações externas ou internas estão na
centralidade dos processos educativos, isso pode contribuir para que os professores
passem mais tempo avaliando que ensinando. Por outro, e sem negar a importância
das avaliações, pouco temos discutido sobre os usos que tem sido feito delas. (SILVA,
MORICONI E GIMENES, 2013).
A lógica da prestação de contas também diz respeito a uma significativa
quantidade de programas de formação desenvolvidos por redes públicas e sistemas
de ensino, com múltiplas concepções curriculares, diferentes significados acerca do
exercício da docência e diferentes miradas sobre a escola, sua função social e,
consequentemente, sobre a profissão docente.
Flores (2014, p. 8) afirma:
A ideia que a melhoria dos professores passa necessariamente pela melhoria
da sua formação é recorrente na literatura e, apesar da diversidade de
percursos, de currícula, de modelos de formação e até de diferentes modos
de intervenção dos governos nesta matéria (Flores, 2011), a convicção de
que a formação de professores pode fazer a diferença parece reunir
consenso (Kortagen, 2010; Flores, 2014). Por outro lado, a necessidade de
uma maior prestação de contas e de um crescente escrutínio relativamente à
qualidade da formação que é proporcionada aos futuros professores, e
sobretudo no que diz respeito à sua eficácia – que se prende com a atuação
docente e a obtenção de resultados escolares dos alunos – constitui uma das
questões que têm sido mais discutidas nos últimos anos.

Assim, cabe lembrar que o processo de desenvolvimento profissional de
professores, que pode ser desencadeado pelas formações realizadas pelo
coordenador pedagógico permite a emergência de indagações em torno do
desenvolvimento profissional do próprio CP. E as características hodiernas devem
estar na base de consideração de qualquer reflexão sobre o seu desenvolvimento
profissional.
Por isso, convém lembrar que o trabalho do coordenador foi se reconfigurando
ao longo dos tempos (RIGOLON, 2013), assim como as expectativas e propostas
sobre o trabalho docente.
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A configuração do trabalho docente, em cada época, tem repercussões no
papel social, nas representações sobre docência, nos movimentos identitários dos
professores e nas próprias noções de profissão, profissionalidade e profissionalização
docente (GORZONI, 2016; NUÑEZ e RAMALHO, 2014; MARTINEZ, 2010; MAIA,
2008; GAUTHIER, 2006; FLORES, 2002; DAY, 2001; ESTRELA, 2001; SACRISTÁN,
1995.
Tardif (2013), ao analisar a profissionalização do ensino, afirma que o ensino
escolar moderno passou por três idades: a da vocação (séculos XVI ao XVIII), a idade
do ofício (a partir do século XIX) e a idade da profissão (que “vem se impondo”,
paulatinamente, a partir da segunda metade do século XX).
A idade da profissão é marcada pelo reconhecimento social dos professores na
condição de grupo ou categoria profissional, pela assunção de um ethos, atravessado
por um conjunto de conhecimentos acadêmicos que, não se pode deixar de recordar,
colocou sob tensão a formação acadêmica com aquela do campo das práticas
(MARTINEZ, 2010).
A profissionalização é marcada, ainda, por um “código deontológico” (TARDIF,
2013), pela autonomia nas decisões concernentes ao campo de atuação e, por fim,
pela responsabilidade diante dos atos profissionais.
Esses princípios fazem com que a ideia de desenvolvimento profissional se
relacione a outras noções, como a de busca por inovações (Imbernón, 2006) e de
transformação nas práticas profissionais, ao longo de toda a carreira.
A universalização do ensino escolar, com toda a complexidade que trouxe,
colocou a melhoria da qualidade da educação no centro das atenções. Nesse sentido,
a noção de desenvolvimento profissional (DP) está atrelada a uma busca pela melhora
progressiva nas competências profissionais dos professores. A respeito disso,
Martinez, 2010 complementa:
Ao mesmo tempo, [o DP] é concebido como um processo com diferentes
momentos e etapas, com ênfases, propósitos e desafios que têm como
finalidade a melhora da prática da docência, do status profissional e do seu
impacto no aprendizado dos estudantes (BECA et. al, 2006). O DP se dá em
uma variedade de instâncias formais e informais que ajudam o professor a
aprender novas práticas pedagógicas, a desenvolver uma nova compreensão
a respeito de sua profissão, de sua prática e do meio no qual a desempenha
(MONTECINOS, 2003).

Uma vez relacionado a um movimento de mudança nas práticas de ensino,
Imbernón (2006) lembra que há um risco em considerar desenvolvimento profissional
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sinônimo de formação continuada. Para ele, isso significaria um reducionismo, pois
seria o mesmo que dizer que a formação é o único meio de promover o
desenvolvimento profissional dos professores.
O autor lembra que a formação é um dos componentes do desenvolvimento
profissional, que, além de processual, é multicausal. A formação, em sua perspectiva,
pode contribuir para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, do conhecimento
do “si mesmo” do professor, do desenvolvimento cognitivo/teórico, mas é também
constituído por outros fatores, como o salário, o mercado de trabalho, o clima de
trabalho nas escolas, a promoção ao longo da carreira e a própria estruturação da
carreira em si.
Essa é uma colocação importante, na medida em que leva em conta as
condições objetivas do trabalho docente. Desconsiderá-las, aliás, pode levar a se
incorrer no risco de atribuir apenas ao professor, individualmente, a responsabilidade
por “tornar-se uma versão melhor de si mesmo”, bem como servir para justificar a
precarização e a proletarização da profissão. Como um de seus efeitos, a
consequente desvalorização da profissão termina por comprometer a atratividade da
carreira (GATTI E BARRETO, 2009).
Imbernón (2006) lembra que também é arriscado considerar desenvolvimento
profissional como uma ação destinada exclusivamente à melhoria de “habilidades,
atitudes, significados ou da realização de uma função atual ou futura” (p. 44). O
estudioso explica que:
[...] o desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como
qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e
conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade
docente, de pesquisa e de gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico técnico
ou não de carências das necessidades atuais e futuras do professor como
membro de um grupo profissional, e o desenvolvimento de políticas,
programas e atividades para a satisfação dessas necessidades profissionais.
(IMBERNÓN, 2006, p. 44-45).

Assim, para evitar uma compreensão de desenvolvimento profissional como
sinônimo de “melhora” individual no repertório de comportamentos de um professor,
que aumentem a eficácia do ensino, é importante ressaltar que falar em DP significa
algo muito mais amplo, que envolve a melhoria das práticas profissionais, que só pode
acontecer coletivamente e quando expressa um compromisso com as necessidades
presentes e futuras e que pretendem transformar todos e cada um e as escolas,
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enquanto organização, como um todo. Isso implica em um cuidadoso trabalho de
identificação e análise de necessidades profissionais.
No entanto, considerando que as necessidades profissionais são cambiantes e
variadas, a formação pode ser um elemento importante para DP, quando tem como
horizonte as práticas cotidianas e a análise das aprendizagens próprias da profissão.
Assim, há uma relação de movimento e dialeticidade entre formação e DP.
Sacristán (1995) lembra que as aprendizagens da profissão poderiam ser
provocadas a partir de um esforço dos professores em compreender suas práticas.
Ao analisar essas práticas, por meio de uma atitude de pesquisa, pode-se promover
o desenvolvimento profissional e romper com uma cultura de individualismo no
trabalho docente, visto que a análise e a discussão de práticas só fariam sentido em
grupo.
Day (2001) expõe que o desenvolvimento profissional dos professores depende
das suas trajetórias de vida, pessoais e profissionais, bem como das políticas e
contextos nos quais realizam seu trabalho. Assim, estão em jogo seus propósitos e
objetivos, seu espírito investigativo, o desenvolvimento das práticas profissionais, as
condições de trabalho, as diferentes salas de aula, as culturas de ensino, o currículo,
a avaliação, o planejamento das próprias mudanças, a formação continuada, as
formas de parceria que busca e as redes de aprendizagem que potencialmente se
formam.
O exame dos estudos selecionados para compor essa parte do texto mostra
que o conceito veio se transformando ao longo das últimas décadas. Maia (2008)
explica que essas mudanças ajudam a compreendê-lo em uma perspectiva de
evolução e continuidade que fazem com que não tratemos formação inicial e
continuada de uma maneira dicotômica ou mesmo, justaposta. Os diferentes
momentos e modalidades de formação (inicial, continuada, formal ou informal) se
entrelaçam e se amalgamam na pessoa, afetando-a, como ser completo que é.
(MAHONEY E ALMEIDA, 2002).
Marcelo García (1999) corrobora esse pensamento, quando afirma que o
desenvolvimento profissional dos professores pode ser visto como “uma encruzilhada
de caminhos, como uma cola, que permite unir práticas educativas, pedagógicas,
escolares e de ensino”. (p. 139)
A afirmação de Marcelo García (1999), por sua vez, convoca Fullan (1995), que
explica que o desenvolvimento profissional inclui todas as atividades formais e
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informais que contribuem para a aprendizagem do professor e para o seu crescimento
profissional.
Esses dois fatores – aprendizagem e crescimento profissional dos professores
– tanto justificam a profissão docente quanto a noção de que o conhecimento dos
professores tem como fim as mudanças das práticas com vistas à aprendizagem
efetiva dos estudantes (MARCELO, 2009).
Cabe mencionar, também, que as rápidas transformações na sociedade e na
cultura, bem como as diferentes configurações societárias e grupais, marcadas por
uma profunda desigualdade social e de classe, de gênero e de raça/etnia, que nem
sempre são devidamente cuidadas e tratadas no decurso da formação dos
professores, no Brasil, trazem desafios para o trabalho dos professores.
Em um contexto atravessado por tantos contrastes, é muito importante que os
professores “se convençam da necessidade de ampliar, aprofundar, melhorar a sua
competência profissional e pessoal”. (MARCELO, 2009, p. 8).
A docência, que sempre foi uma atividade profissional desafiadora – com toda
a carga que o advérbio “sempre” possa significar; mas opto por acentuá-la – é
atravessada por um processo de mudanças vertiginosas na natureza dos desafios
que os professores enfrentam.
Enfrentar esses desafios, assegurando, ao mesmo tempo, a aprendizagem dos
alunos, faz parte de uma agenda global mais ampla, que inclui professores com
disposição e saberes para enfrentá-los e que, por sua vez, exige um compromisso
com a atratividade da carreira docente, com a retenção e a valorização dos bons
professores nos quadros de profissionais dos sistemas escolares, bem como
assegurar que eles sigam se desenvolvendo, ao longo de suas trajetórias
profissionais. (MARCELO, 2009).
Esse cenário ratifica a importância do trabalho do coordenador pedagógico, na
medida em que esse profissional pode ter uma contribuição muito importante no
campo da análise das aprendizagens dos professores, acompanhando-as e
conduzindo-as em direção ao planejamento e ao replanejamento de suas práticas.
Darling-Hammond e McLaughlin (1995) lembram que tudo o que acontece em
uma escola contribui para o desenvolvimento profissional do professor. Entendendo
que “tudo” significa olhar para todos os fatores que podem promover ou retrair o DP,
mais uma vez se justifica a relevância da ação formadora do CP.
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Contudo, dada a multidimensionalidade da formação, quando se pensa nas
práticas dos professores, a dimensão dos saberes para ensinar é a que está sob
relevo, quando pensamos na estreita relação entre as práticas dos professores e sua
relação com os resultados das aprendizagens dos estudantes. (PLACCO E SOUZA,
2008).
O que se quer dizer é que a dimensão dos saberes para ensinar, ainda que não
seja mais importante que as demais dimensões, pode impulsionar um movimento de
reflexão e de propulsão das demais dimensões, o que também delimita, em sentido
positivo, as contribuições que a ação formadora do CP pode trazer para o
desenvolvimento profissional dos professores. Como acentua Imbernón (2006, p. 45):
O professor precisa de novos sistemas de trabalho e de novas aprendizagens
para exercer sua profissão, e concretamente daqueles aspectos profissionais
e de aprendizagem associados às instituições educativas como núcleos em
que trabalha um conjunto de pessoas. A formação será legítima então quando
contribuir para o desenvolvimento profissional do professor no âmbito do
trabalho e de melhoria das aprendizagens profissionais.

O autor lembra ainda que é preciso introduzir, no conceito de desenvolvimento
profissional, todo o conjunto de trabalhadores da escola, o que nos convoca a pensar
no desenvolvimento profissional dos gestores escolares, dos coordenadores
pedagógicos e dos demais profissionais do apoio escolar, que quase nunca ou nunca
são lembrados e sequer mencionados, nos estudos e pesquisas realizados na
universidade, pelos pesquisadores em Educação.
Diante disso, o recorte deste estudo, no campo do desenvolvimento profissional
dos coordenadores pedagógicos, preocupa-se com os processos e estratégias
utilizados por eles em seus próprios processos de aprendizagem que podem melhorar
sua ação formadora. E o foco da ação formadora estaria – ou precisaria estar – nas
práticas de ensino que são forjadas nas escolas, pelos professores, coma intenção de
assegurar o direito à educação das/dos estudantes.
Considerando que o termo “ensinar” guarda relativa polissemia, a adoção do
verbo, aqui empregado, busca amparo em Roldão (2007, p. 95):
Ensinar configura-se [...] como a especialidade de fazer aprender alguma
coisa (a que chamamos currículo, seja de que natureza for aquilo que se quer
ver aprendido) a alguém (o acto de ensinar só se actualiza nesta segunda
transitividade corporizada no destinatário da acção, sob pena de ser
inexistente ou gratuita a alegada acção de ensinar).
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Tomando esse conceito de ensino, quais seriam suas relações com o trabalho
de formador do CP? Para realizar sua função formadora com vistas às práticas dos
professores, quais seriam os conhecimentos profissionais do coordenador? O que o
CP precisaria saber para ser este formador que se preocupa com a atividade de
ensinar? Como essa atividade poderia empurrar seu desenvolvimento profissional?
Dadas as diferentes conceituações discutidas nessa parte do texto, defendo
uma noção de desenvolvimento profissional docente entendida como um processo
que envolve as mudanças, adaptações e, em certa medida, as possíveis
transformações que podem ocorrer ao longo da carreira dos professores. Essas
transformações dizem respeito ao desempenho na carreira, aos compromissos
assumidos, ao envolvimento com a carreira, às maneiras peculiares com que todos e
cada um dos trabalhadores da educação constroem suas formas de serem e estarem
na profissão.
Diz respeito a como alguém pode se tornar mais capaz de desempenhar as
atividades

concernentes

ao

ensino,

desenvolver

habilidades,

atitudes,

ter

expectativas, assumir compromissos. Diz respeito, também, a como os trabalhadores
se organizam para viver as experiências profissionais, que carregam tudo o que já foi
vivido no passado, mas também devires. Por fim, o desenvolvimento profissional
engloba, também, a visão que um profissional tem da própria profissão e das políticas
que a constitui como também a capacidade – ou não – de ler interpretar o contexto no
qual a atividade profissional se dá.
Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento profissional é muito mais amplo
que o conceito de formação. Contudo, como defendo uma noção de formação
visceralmente articulado à prática, formação e desenvolvimento profissional são
conceitos que estão dialeticamente articulados.
Considerando que o coordenador pedagógico, dados os limites e ambiguidades
que estão postos na sua formação inicial, nas normas e nas políticas governamentais
ou mesmo na inexistência de programas de formação continuada, faz com que seu
desenvolvimento profissional se dê na atividade profissional em si.
A ideia de um coordenador pedagógico que exerça a função essencial de
formador de professores mostra-se, para mim, um posicionamento ético e político,
que pode auxiliar a definir sua identidade e a orientar a proposição de políticas
públicas. Na medida em que forma os professores, o coordenador também deveria ter
a possibilidade de se formar, com espaços, tempos e condições garantidas para isso.
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E para tornar isso concreto, é fundamental que o que se entende pela formação
realizada pelo CP seja centrada na escola. Para tanto, novamente, busquei
sustentação em Roldão (2007):
[a formação centrada na escola] implica a consideração de uma constelação
de saberes de vários tipos, passíveis de diversas formalizações teóricas –
científicas, científico-didácticas, pedagógicas (o que ensinar, como ensinar,
a quem e de acordo com que finalidades, condições e recursos), que contudo,
se jogam num único saber integrador, situado e contextual – como ensinar
aqui e agora –, que se configura como “prático”. (p. 98).

Com base nesses pressupostos, tomarei como sentido para “teórico” e
“prático”, por um lado, a produção teórica sobre o CP e sua ação formadora e, por
outro, os conhecimentos produzidos/mobilizados por CPs em exercício, no
planejamento de suas práticas de formação. O que se denomina “prático”, por sua
vez, diz respeito ao “saber fazer, saber como fazer, e saber porque se faz”. (ROLDÃO,
2007, p. 98).
São esses os aspectos aos quais me refiro, ao debruçar-me sobre o
desenvolvimento profissional do CP, que se apoiam, também, em uma convicção de
que ele pode legitimar-se como formador se suas práticas de formação tiverem como
ponto fulcral as práticas dos professores, no contexto de cada escola, com suas
especificidades.
Considera-se que o desenvolvimento profissional do CP implica em ações
constantes de questionamento, análise e encaminhamento das questões que se
colocam sobre as práticas dos professores na escola – e sobre as próprias práticas.
(Marcelo, 2009). Por isso é relevante compreender como as diferentes ações
planificadas e transformadas em experiências pelo CP podem exprimir a
compreensão da sua própria identidade (“formadora”) e como essa compreensão
repercute sobre suas ações (que também se pretende que sejam formadoras).
Por isso, cabe mencionar Marcelo (2009, p. 11) que afirma que “o
desenvolvimento profissional [é] um processo que vai se construindo à medida que os
[CPs] ganham experiência, sabedoria e consciência profissional”.
Com isso, quero afirmar que as maneiras pelas quais o CP “vê a si mesmo”
tem uma relação com a construção de um “eu profissional” (MARCELO, 2009), mas
cabe lembrar que não tenho a intenção de tomar a identidade profissional dos CPs
como fixa. Considero, mesmo, que a identidade profissional é processo, é um
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componente importante a se ter em conta quando se fala de desenvolvimento
profissional.
E entendendo que identidade profissional é um processo, um movimento
contínuo, atravessado por aspectos singulares e coletivos, que segue ao longo da
vida - e que tem uma relação dinâmica com experiências de avanços, retrocessos,
rupturas, crises, mudanças, constâncias – a compreensão em torno de como os CPs
se veem como profissionais e como essa visão pode mudar ao longo do tempo e como
ela afeta suas práticas de formação é uma das bases de consideração da pesquisa.
Para resolver possíveis confusões entre os conceitos de desenvolvimento
profissional e formação, cabe lembrar que, como afirmou Roldão (2015), quando
pensamos nas relações entre os conceitos de desenvolvimento profissional e
formação não se trata de pensar em diferenças e semelhanças, mas de pensar em
um processo de inclusão mútua, no qual a formação é extrínseca e o desenvolvimento
profissional é intrínseco. A formação é situada no tempo, enquanto o desenvolvimento
profissional é contínuo e processual. A formação é instrumental e o desenvolvimento
profissional é apropriativo e reconstrutivo. Na formação, o público-alvo da formação é
objeto de uma ação, no desenvolvimento profissional, é autor e ator desta ação. O
desenvolvimento profissional é um processo que integra, por fim, a formação a outras
fontes de conhecimento do trabalhador da educação. Como isso se daria, pensando
na aprendizagem da coordenação pedagógica?
2.5 “Dormir professor e acordar coordenador”: entre o choque e o desafio da
entrada no cargo ou função

Quando um professor deixa a sala de aula para assumir a coordenação
pedagógica, muitas mudanças, adaptações e transformações são mobilizadas, em
seu processo de desenvolvimento profissional, que se dá, por sua vez, na atividade
profissional. (BONAFÉ, 2015; GROPPO, 2007).
Uma mudança que se considera significativa é que o CP deixa de se
responsabilizar pela sua própria turma (ou por algumas, a depender do acúmulo de
funções ou da disciplina que ele ministrava) para se responsabilizar por um coletivo
de professores e suas respectivas turmas de regência.
Essa mudança traz uma série de outras, relacionadas ao que o CP deve fazer
no seu trabalho, como deve fazer e para que deve fazer o que faz. A transição vivida
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por ele nem sempre é acompanhada, como ação intencional, por outros profissionais.
(GROPPO, 2007). Da mesma forma, estudos que investiguem essa transição, bem
como a inserção do educador na coordenação, ainda são escassos.
Por isso, algumas questões se somam às que já foram, pouco a pouco,
expostas em momentos anteriores do texto: o choque com a realidade, identificado a
partir de estudos com professores iniciantes (ESTEVES, 1995; VEEMAN, 1988) se
aplicaria aos coordenadores iniciantes? As descobertas sobre a inserção/tateamento
na carreira, sobretudo aquelas amparadas no estudo dos ciclos de vida profissional
(HUBERMAN, 2013) podem explicar o ingresso em uma atividade de formação de
professores, como é o caso do CP?12
Groppo e Almeida, 2013, ao estudarem o momento de passagem de um grupo
de professores para a coordenação pedagógica, mostraram que a inserção na
coordenação pedagógica pode se dar por diversos motivos e influências. Em geral, a
inserção nessa atividade pode ser motivada por influência de outros professores ou
da gestão das escolas ou até mesmo da família.
Embora essas motivações possam ser transformadas, as autoras lembram que
outro aspecto importante é que há pouca compreensão sobre as atribuições do CP,
que, em geral, são estudadas em função dos exames de seleção ou de concursos
para acessar a função/cargo.
Depois disso, dificilmente são retomadas. Outra descoberta das autoras é que
o trabalho na coordenação é marcado pelo isolamento, já que, na maioria das vezes,
os CPs acabam resolvendo seus próprios dilemas profissionais e dificuldades
sozinhos.
As experiências vividas pelos pares dos participantes do estudo (ao contrário
das próprias) foi citada como a principal fonte para o planejamento do seu trabalho.
A pesquisa das autoras ainda revela que há pouco ou nenhum amparo da
gestão das unidades escolares em relação aos novos coordenadores. Esses
aspectos, somados a outros – tristezas, mágoas e insatisfações com os professores,
resistências dos professores a mudanças, acúmulo de funções e tarefas, desvio das

12

Os ciclos de vida profissional, propostos por Huberman (2013), foram considerados para dar
sustentação à discussão sobre fases na carreira, mas adverte-se que elas são entendidas como uma
possibilidade de um profissional movimentar-se ao longo de sua carreira. Assim, não se entende que
as fases/temas apontados pelo autor se encerrem no fator “tempo de atuação”. Considera-se, também,
que depende de uma série de outros fatores, como as características de cada escola, de cada grupo,
das experiências vividas, da formação, das condições de trabalho, dentre outros fatores.
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funções formativas – fazem com que os coordenadores se arrependam de ter
assumido a coordenação pedagógica.
Além da solidão e do arrependimento, os desvios de função causam frustração
e decepção, evidenciando características que suscitam a necessidade de
acompanhamento dos coordenadores em sua inserção na atividade de formadores.
Com base nas descobertas das pesquisadoras, é importante pensar que os
CPs, ao ingressarem na carreira, trazem um conjunto de experiências e
conhecimentos anteriores que se interrelacionam com outros saberes, mais ou menos
rememorados, considerados, articulados ou desarticulados, desde a sua formação
inicial. (MARCELO, 2009).
Se considerarmos que o percurso profissional dos CPs é marcado pela sua
identidade profissional e pela sua progressão na carreira, segundo a perspectiva dos
ciclos de vida profissional (HUBERMAN, 2013), outras indagações se colocam,
ampliando e amplificando aquelas explicitadas anteriormente.
Considerando que, para um professor acessar o cargo ou a função de CP, deve
acumular, no mínimo, três anos de experiência como docente, cabe reforçar que ele
terminou de viver o ciclo de inserção na carreira e já inicia outro.
Em acordo com Huberman (2013), a fase de inserção, é marcada “pela
sobrevivência” e pela “descoberta” e tem como características:
[a] “sobrevivência” [, que] traduz o que se chama vulgarmente o “choque do
real”, a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o
tatear constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a aguentar?”), a
distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a
fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à
relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre
relações demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos
que criam problemas, com material didático inadequado etc.
Em contrapartida, o aspecto da “descoberta” traduz o entusiasmo inicial, a
experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação de
responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa),
por se sentir colega num determinado corpo profissional. (HUBERMAN, 2013,
p. 39).

Postas essas características, convém questionar como elas marcam a inserção
na coordenação pedagógica. Como as experiências vividas no ciclo de inserção
atravessam o ingresso na coordenação e o que podem representar: “fuga da sala de
aula” ou “progressão/desafio na carreira”? Ou ainda que não seja nenhum dos dois
aspectos, quais seriam as possíveis motivações para um professor assumir a
coordenação pedagógica?
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Esse conjunto de indagações, somado aos demais questionamentos
apresentados ao longo das seções anteriores constituem a problematização desta
pesquisa, que fez com que se chegasse a algumas percepções:


Não foram encontradas menções na literatura em relação a propostas de
acompanhamento, por outros profissionais, tampouco programas de
desenvolvimento profissional direcionadas a coordenadores pedagógicos;



A literatura estudada sugere que os coordenadores pedagógicos, sejam
iniciantes ou experientes, têm dificuldades para assumir e desenvolver sua
função formadora;



Infere-se que um conjunto de problemas se acumula ao longo do
desenvolvimento profissional dos CPs, tanto em função da falta de
acompanhamento quanto pelas deficiências na formação inicial, na inserção
na coordenação pedagógica e ao longo do exercício profissional dos CPs;



A inserção dos professores na coordenação pedagógica marca, muitas vezes,
o fim do ciclo na inserção na carreira e o início de um novo ciclo (na
coordenação pedagógica de uma escola específica), que se considera
determinante e crucial para o desenvolvimento profissional.
Essas percepções, apoiadas na convicção de que as relações entre formação

e desenvolvimento profissional fazem parte de um movimento dialético, permitiram a
construção desse estudo.
Feitas essas considerações, apresenta-se, a seguir, a metodologia.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA

Você não alcança Serendip ao traçar um caminho para isso.
Você deve estabelecer de boa fé um caminho para outro lugar e perder o seu rumo
com seriedade.
(John Barth. The Last Voyage of Somebody, the Sailor).
O uso da palavra serendipity apareceu pela primeira vez em 28 de janeiro de
1754, em uma carta de Horace Walpole (filho do ministro, antiquário e escritor
Robert Walpole, autor do romance gótico The Castle of Otranto). Na carta,
Horace Walpole conta ao seu amigo Horace Mann como tinha encontrado por
acaso uma valiosa pintura antiga, complementando: “Esta descoberta é
quase daquele tipo a que chamarei serendipidade, uma palavra muito
expressiva, a qual, como não tenho nada de melhor para lhe dizer, vou passar
a explicar: uma vez li um romance bastante apalermado, chamado Os três
príncipes de Serendip: enquanto suas altezas viajavam, estavam sempre a
fazer descobertas, por acaso e sagacidade, de coisas que não estavam a
procurar…”. Serendipidade então passou a ser usada para descrever aquela
situação em que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto
estávamos procurando outra, mas para a qual já tínhamos que estar,
digamos, preparados. Ou seja, precisamos ter pelo menos um pouco de
conhecimento sobre o que “descobrimos” para que o feliz momento de
serendipidade não passe por nós sem que sequer o notemos. (GONÇALVES,
2013, p. 9).

Serendipidade é a palavra que melhor marca o processo que deu origem a esta
tese. Por um lado, porque, quando ingressei no doutorado, embora meu objeto de
pesquisa fosse a coordenação pedagógica, não foi o recorte dos coordenadores
iniciantes que me conduziu de volta à universidade. Depois, pela forma como se
constituiu o grupo que deu origem a essa investigação. E finalmente, pela maneira
como os dados foram sendo construídos, coletivamente.
Frente aos aspectos arrolados no objetivo geral e nos objetivos específicos,
anunciados no Capítulo 1, é de se supor que este é um trabalho de pesquisa que se
insere no campo das abordagens qualitativas (LÜDKE e ANDRÉ, 2013), visto que se
trata de uma investigação que se aproxima de uma tentativa de compreender um
processo que envolve “[...] o mundo dos sujeitos, os significados que atribuem às suas
experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de
interações sociais”. (ANDRÉ, 2005, p. 47).
No âmbito das abordagens qualitativas, optou-se por uma investigação do tipo
pesquisa-ação. A escolha por essa modalidade de investigação se deu em função do
seu caráter dinâmico e processual, que pode trazer incertezas e provocações,
exigindo, por isso, flexibilidade, criatividade e rigor.
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Considerando esses aspectos, serão apresentadas, no tópico seguinte, as
razões que conduziram à escolha por esse tipo de pesquisa, o cenário e os
antecedentes da construção do objeto e, por fim, as decisões tomadas para a
produção dos dados, seu tratamento e análise.

3.1 Porque Pesquisa-Ação: antecedentes

Algum tempo antes do meu ingresso no curso de doutorado, vivi uma
experiência como Diretor de Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Franco da Rocha, na Grande São Paulo,
conforme mencionei anteriormente.
Nessa posição, era responsável pela elaboração e implementação de políticas
públicas, direcionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em minha passagem
pelo município, coordenei processos de seleção para diretores de escola, vicediretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino e assistentes técnicopedagógicos (para atuarem como formadores, no âmbito da secretaria), criei e
organizei a implantação de um projeto específico para alfabetizar estudantes que
terminavam o 3º ano sem terem se apropriado das regras de funcionamento do
sistema de escrita alfabética, chamado Foco – cuidando de quem mais precisa,
acompanhei a formação de comissões específicas para discutir e elaborar uma
proposta curricular para a rede, que não existia, bem como o planejamento dos fluxos
de formação continuada da rede.
Dentre outras muitas ações, essas foram as de maior vulto e, dentre todas,
destaco os processos de formação com os diretores de escola e coordenadores
pedagógicos, sobretudo com esses últimos, nos quais eu mesmo respondi pela
regência, em alguns momentos, pela afinidade e pelo gosto pelo tema e por constituir
meu objeto de estudos, há pelo menos uma década.
Com a minha aprovação para o curso de doutorado, em junho de 2013, pedi
exoneração do cargo e, com isso, outros profissionais deram andamento ao trabalho
no município. Passei, então, a me dedicar a outro problema e tipo de pesquisa e à
docência no curso de Pedagogia.
Ocorreu que, ao mesmo tempo em que se deu minha aproximação e interesse
pela pesquisa-ação, recebi um telefonema, em junho de 2015, da secretaria do
município de Franco da Rocha, me convidando a desenvolver um processo de
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formação para os coordenadores pedagógicos “novos”, a pedido daqueles
profissionais que estavam enfrentando dificuldades com o desenvolvimento do
trabalho nas escolas. Afirmei, então, que me interessava em desenvolver a ação e
expliquei que ela poderia contribuir para a produção de dados para a construção de
uma tese e perguntei se tinham interesse e se estavam de acordo.
Tendo uma resposta positiva, fizemos algumas conversas, acertando alguns
detalhes: que a ação de formação seria gratuita, já que, na condição de pesquisador
e representante de uma universidade, eu ofereceria a formação, que seria construída
com o grupo dos coordenadores “novos” e estes, por sua vez, participariam e
colaborariam com a pesquisa. Outra condição foi que o grupo da secretaria garantisse
que os formadores da equipe técnica participassem da ação, na medida do possível.
A partir daí, a possibilidade de se planejar uma formação, portanto, colocou-se
a partir de dois pontos de vista: por um lado, por um pedido por formação, por parte
das coordenadoras pedagógicas iniciantes, que queriam desenvolver uma ação
formadora na escola. Por outro, parte dos diretores das escolas e dos formadores da
secretaria, que afirmavam que os coordenadores precisavam de ajuda. O significado
dessa interpretação dos diretores e formadores não ficou tão clara para mim,
inicialmente. Por isso, recebi a queixa e me planejei para prestar atenção nela, ao
longo da pesquisa.
Houve, inicialmente, que se ter cuidado com essas duas demandas, visto que
as expectativas de coordenadores, diretores e técnicos da secretaria eram muito
diferentes. Por isso, inicialmente, foram mapeadas as diferentes demandas, em uma
reunião, de aproximadamente 1 hora cada uma, com os diferentes grupos. Em cada
reunião, questionou-se o que esperavam de uma formação feita por alguém da
universidade e pediu-se que, em pequenos grupos, discutissem qual deveria ser o
conteúdo de uma formação para coordenadores pedagógicos, que estavam iniciando
suas atividades. Em seguida, foi solicitado que registrassem isso em tiras de papel.
Os registros de cada grupo foram expostos e discutidos coletivamente. Como
mediador, naquele momento, provoquei o grupo a construir uma visão consensual.
Algumas propostas foram eliminadas, e aquelas que foram acatadas como sendo
importantes para os grupos fizeram com que se chegasse ao seguinte resultado:


as coordenadoras queriam ajuda para exercer sua atividade de formação com
os professores, conhecendo estratégias de formação;
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os técnicos da secretaria queriam que os coordenadores assumissem e
desenvolvessem a formação de professores, em suas escolas;



os diretores queriam uma atuação do coordenador voltada para a melhoria dos
resultados do Ideb, que eles atendessem aos pais, mediassem conflitos e
casos de indisciplina, que assistissem às práticas dos professores e fizessem
“boas reuniões pedagógicas”.
Verificou-se, ao mesmo tempo, que o que esses atores entendiam como

formação dos professores era diferente e que as expectativas dos diretores eram as
que pareciam mais dissonantes das dos demais grupos.
Essa percepção foi levada à gestão da secretaria, que demonstrou vontade
política em fortalecer o trabalho dos coordenadores, considerando sua autonomia e
os processos de formação centrados nas escolas e se responsabilizou por mediar a
relação com os diretores de escola. Na conversa com a secretária de educação do
município, percebi que a pesquisa já havia começado: havia um desejo por mudanças
na rede, que demandava a descoberta de novas formas de fazer formação e de
produzir conhecimento bem como se percebeu um campo fértil para construir um
método para tentar perseguir aquilo que tanto a rede quanto a pesquisa almejavam
(FALS BORDA, 1987).
No decorrer da formação, este tipo de ação, em relação à proposta de
pesquisa-ação, continuou, visto que a ementa da formação foi construída com os
participantes da pesquisa e que, durante os encontros, os conteúdos trabalhados
eram retomados. Além disso, o que acontecia nas escolas, entre um encontro e outro,
era discutido. Assim, coletivamente, as situações eram submetidas à análise e
reflexão do grupo de coordenadoras, antes da tomada de novas decisões. Esse
processo será detalhado adiante.

3.2 A pesquisa-formação: seus pressupostos e movimentos

Dada a pluralidade de termos e sentidos atribuídos a investigações baseadas
em práticas/intervenções, bem como em função dos acontecimentos relatados neste
trabalho, optou-se por defini-la como pesquisa-ação, na medida em que se percebeu
que se poderia fazer uma intervenção capaz de articular investigação, formação e
reflexão, como já se explicou anteriormente.
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A intenção da pesquisa, em seus primórdios, inspirou-se, sobretudo, em
Thiollent (1985), já que se configurou uma situação em que há um problema a ser
resolvido (dificuldades enfrentadas por um grupo de coordenadores iniciantes, pouca
assunção de sua função formativa e pouco empreendimento de ações nesse campo),
uma necessidade de intervir e de promover mudanças frente a esse problema (como
induzir um processo de formação e acompanhamento, com vistas ao desenvolvimento
profissional de um grupo de CPs iniciantes) e um compromisso em produzir
conhecimento científico. Como afirma Thiollent (1985, p. 75):
Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em
educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos
de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico. Tal orientação contribuiria
para o esclarecimento das microssituações escolares e para a definição de
objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes.

Diante disso, e conhecendo os primórdios da pesquisa-ação, a partir da
proposta de Kurt Lewin, que desenvolveu a espiral ascendente de ação-reflexão-ação,
por meio do desenvolvimento de etapas sucessivas (planejamento, ação, observação
e reflexão), percebeu-se que se tinha um cenário favorável para a realização de um
estudo dessa natureza.
O planejamento de uma pesquisa-ação pode trazer muitas dificuldades, do
ponto de vista metodológico, por depender de um movimento que vai sendo
construído, exigindo modificações, no decorrer do tempo, além de gerar um volume
de dados que podem dificultar sua organização e análise. Pensando nisto, recorri a
Mallmann (2015), que lembra que a produção de conhecimento científico tem, na base
do trabalho do pesquisador, esforços teóricos e práticos. No caso da pesquisa-ação,
há a necessidade de buscar rigor teórico e metodológico que possam sustentar as
proposições que um estudo desse tipo pode gerar.
A autora afirma, ainda, que pesquisas dessa natureza se propõem a gerar
mudanças e inovações nas práticas dos participantes do estudo, mas que raramente
se observam inovações nos procedimentos metodológicos empregados, além dos
mais conhecidos, como observação, entrevista, questionário e análise documental.
Além de buscar inovação nos procedimentos, a estudiosa ressalta que alguns
cuidados precisam ser tomados, considerando que o pesquisador está diretamente
envolvido tanto na ação quanto na pesquisa. Assim, é preciso que se tenha atenção
tanto em relação à ação e seus desdobramentos, quanto à pesquisa, para que ela
não seja uma mera descrição do percurso, sem que sejam dados “saltos de análise”.
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Considerando que as fontes de registro das informações obtidas podem ser
variadas, o risco de gerar uma quantidade de dados, de maneira extenuante e
desordenada, pode colocar o próprio pesquisador e sua pesquisa em riscos.
Para Mallmann (2015) a pesquisa-ação tem caráter tanto prático quanto teórico
e requer ações que sejam implementadas depois da realização de diagnósticos. Por
isso, o desenvolvimento de uma pesquisa-ação é um movimento sistemático de
questionamento e reflexão, que requer coleta de informações sobre um problema de
pesquisa e análise e desenvolvimento de planos práticos, para promover mudanças
efetivas. Com base nesses princípios, o pesquisador é quem estabelece os critérios
que poderão trazer qualidade científica aos resultados obtidos por meio desse tipo de
pesquisa, de cunho interpretativo.
Além disso, Pinto (2016) lembra da necessidade de o pesquisador ter clareza
dos princípios teóricos, éticos e políticos que norteiam a ação do pesquisador, ao
desenvolver uma pesquisa desse tipo, sobretudo em sua aplicação no campo
educacional. Essa advertência é importante, visto que, desde a Segunda Guerra, a
pesquisa ação tem sido utilizada, em pelo menos duas perspectivas distintas: uma
que prima por alterações na realidade, com vistas ao aumento de lucro e produtividade
em empresas, na perspectiva da qualidade total (DEMING, 1990) e outra que se
compromete com a construção de outras formas de pensar e agir, com vistas à
construção da autonomia de um grupo de pessoas, unidas em torno de um objetivo
comum (PINTO, 2016; MALLMANN, 2015; ELLIOT, 2010; ZEICHNER, 2010;
ABDALLA, 2005; TRIPP, 2005).
Ao esclarecer a adoção por esta segunda noção e seus usos na pesquisa
educacional, cabe ressaltar, também que:
a pesquisa-ação tem sido entendida como um processo investigativo
intencionado, planejado e sistemático de busca de solução para problemas
que surgem do terreno da prática e que requerem, necessariamente, uma
análise, que se faz no terreno da reflexão. O que se quer é um
aprofundamento da compreensão dos problemas da prática para viabilizar
uma mudança na realidade concreta, em um movimento que exige uma
postura teórica de análise desses problemas. Ao investigar a prática
educativa, novas compreensões são produzidas, bem como guias para a
ação, com vistas à reorientação dessa prática, dando origem a novos
problemas de investigação que retroalimentam a pesquisa. (PINTO, 2016, p.
78).

Para tanto, em uma pesquisa-ação, cabe utilizar diferentes técnicas e
procedimentos. O que não é tarefa simples, pois, por ter uma organização mais aberta
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e mais flexível, a pesquisa-ação exige do pesquisador atenção para as fronteiras
existentes entre a pesquisa e a ação realizada. Nesse sentido, cabe destacar que:
[...]
a
pesquisa-ação
com
fins
educativos,
utilizada
na
(re)construção/efetivação de práticas pedagógicas, traz em si uma
flexibilização de procedimentos, em comparação com uma pesquisa-ação
realizada de forma clássica, nos moldes de Kurt Lewin (1964) e mesmo de
Thiollent (1982). Isso decorre da importância que tal modalidade de pesquisa
atribui ao processo formativo, que está subsumido à pesquisa-ação de cunho
pedagógico. Esse processo de formar/conscientizar/coletivizar/partilhar
acaba sendo tão importante quanto a construção de conhecimento
decorrente do processo. No entanto, é pesquisa, portanto implica construção
rigorosa de conhecimento; mas é formação, portanto implica participação
ativa dos sujeitos da prática (FRANCO, 2014, p. 218).

Nessa perspectiva, esse tipo de pesquisa permite maior equilíbrio nas relações
existentes entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. E o nível de interação
e vínculos estabelecidos entre eles é que pode promover mudanças de maior ou
menor magnitude. (FIORENTINI, 2009). Fiorentini (2009) explica que pesquisas desse
tipo começam, comumente, em uma relação de cooperação, podendo ou não se
constituir uma relação colaborativa. Segundo ele, quanto mais colaborativa for a
relação entre pesquisadores e participantes, mais se avança em direção às mudanças
que estão em jogo em uma pesquisa-ação.
E como se trata de um processo dinâmico, suscetível a muitas mudanças de
percurso, as pesquisas desse tipo possuem vantagens e desvantagens, para as quais
o pesquisador deve se manter atento (PINTO, 2016; FIORENTINI, 2009; LÜDKE,
2005; ZEICHNER, 2005; STENHOUSE, 1996; GAJARDO, 1987). Elas dizem respeito:


a possíveis tensões construídas por diferentes instâncias e formas de poder
existentes no grupo que participa da pesquisa;



a problemas nas relações interpessoais;



a dificuldades em cumprir prazos e combinados;



à falta de aprofundamento e reflexão teórica sobre as experiências vividas;



à pouca capacidade de influenciar tomadas de decisão no plano político;



à resistência da academia em reconhecer o valor científico do conhecimento
que se produz em pesquisas desse tipo.
Atento a todos esses aspectos, o planejamento da ação teve inspiração em

Elliot (2010). As etapas do planejamento foram:
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1 – Diagnóstico de uma situação prática ou problema prático que se quer
melhorar ou resolver.
2 – Formulação das estratégias de ação.
3 – Desenvolvimento das estratégias e avaliação da sua pertinência.
4 – Análise da nova situação.
5 – Repetição dos mesmos passos para a nova situação prática.
Com base nesses princípios, foram feitas a caracterização do grupo, a
identificação do problema, o levantamento das necessidades formativas emergentes
e a eleição dos temas que seriam tratados, a cada 15 dias, com a participação dos
coordenadores. A partir disso é que cada uma das pautas foi planejada.
A cada encontro, avaliava-se com os participantes a pertinência do que havia
sido discutido no encontro anterior para suas práticas, os ajustes e adequações que
poderiam ser feitos e assim por diante. Esse movimento foi vivido quinzenalmente,
entre os meses de fevereiro a novembro de 2016, totalizando 16 encontros de 3 horas
de trabalho. Além disso, combinou-se que os participantes teriam que dedicar mais
42 horas de trabalho individual, fora das formações. De um encontro para o outro, os
participantes ficavam com uma tarefa que variava entre 3 e 4 horas de trabalho
semanal extra. Sendo assim, a ação contabilizou 90 horas de trabalho.

3.3 Contexto e sujeitos da pesquisa

Antes de apresentar os sujeitos que participaram da pesquisa, caberá expor
alguns aspectos relativos ao contexto no qual se deu a pesquisa: o município de
Franco da Rocha.
Trata-se de um município que faz parte da bacia do rio Juquery, na região
metropolitana da Grande São Paulo. Tem aproximadamente 132 mil habitantes, 70
anos de emancipação e sua ocupação está ligada à instalação do complexo hospitalar
psiquiátrico do Juquery, que tem uma importante história no que se refere ao
tratamento de transtornos psíquicos e suas relações com a arte-educação. Registros
da História da Psicologia assinalam a passagem de grandes personalidades históricas
pelo complexo hospitalar do Juquery, além do Dr. Franco da Rocha, como Nise da
Silveira, Osório César e Tarsila do Amaral.
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A cidade, que girava em torno do hospital, foi perdendo sua importância com a
desinternação dos pacientes, a partir da luta antimanicomial, iniciada no final da
década de 1970.
Sem nenhum projeto político que revisse sua vocação, a cidade passou a ter,
na área de comércio e serviços, sua atividade econômica fundamental. Há poucas
indústrias instaladas na região, o que faz com que haja baixa arrecadação de tributos.
O PIB do município, segundo dados do IBGE de 2013 é de R$ 2.326.997.000,00. O
PIB per capita é de R$ 16.407,64 anuais por habitante (R$ 10.000,00 a menos que a
média nacional).
Trata-se de uma cidade de relevo acidentado, que conta com poucas opções
de lazer e cultura. Os avanços nessas áreas, além do Parque Estadual do Juquery,
fundado em 1993, tem se concretizado na gestão municipal que assumiu a prefeitura
em 2013 e que foi reeleita em 2016. Há, contudo, muitos desafios a serem
enfrentados.
O acesso à cidade se dá pelas vias rodoviária e ferroviária. O contingente
populacional contabiliza, além dos cidadãos livres que vivem nas áreas urbanas e
rurais da cidade, os homens, mulheres e jovens encarcerados nos presídios
masculino e feminino, no presídio psiquiátrico e na unidade da Fundação Casa que
ficam no município. Fica na cidade, também, a Escola Superior de Bombeiros da
Polícia Militar de São Paulo.
Figura 2 – Mapa de Franco da Rocha. Fonte: Google Maps.
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O Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM do município apresenta dados
considerados aceitáveis e foi considerado alto, a partir dos dados do Censo 2010, do
IBGE, dado o crescimento ocorrido entre as décadas de 1990 e 2010:

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Franco da Rocha é 0,731, em
2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM
entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,852, seguida de Renda, com índice de 0,702, e de
Educação, com índice de 0,654.

Figura
3
–
IDHM
de
Franco
da
Rocha.
Disponível
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/175. Acesso em 27 abr. 2017.

em:

Embora o IDHM seja considerado alto, o IDEB, para os anos iniciais do ensino
fundamental, segundo dados de 2015, foi 5,79. O fluxo escolar foi 0,99, o que significa
que a cada 100 alunos, 1 foi reprovado. A proficiência dos estudantes concluintes do
5 º ano, em Português e Matemática, está no nível 4, o que coloca o município dentro
da média nacional. A cidade superou a meta estabelecida para a rede pública, em
0,1.13
Quanto à rede de ensino, tornou-se um sistema municipal de educação
autônomo em 2009, com a promulgação do estatuto e do plano de carreira do
magistério público municipal, ano em que iniciou o processo de municipalização dos
13 A nota estabelecida para o município era 5,6 e a cidade atingiu 5,7. O ideal, segundo o IDEB, era
ter atingido 6,0, o que significaria melhor desempenho dos estudantes e melhoria no fluxo escolar.
Contudo, como há outras variáveis que o IDEB desconsidera, como a vulnerabilidade escolar a partir
das diferenças existentes entre territórios ou nos mesmos territórios, classifico o desempenho da rede
como bom. A exposição desses dados, além de apresentar o contexto da pesquisa, justifica a
importância de ações formativas que colaborem com o trabalho pedagógico da rede. Essa pesquisa foi
uma dessas tentativas, embora seus efeitos, em conjunto com as outras ações empreendidas pelos
trabalhadores da rede só poderão ser observados, com base no IDEB, futuramente. Os dados relativos
ao IDEB apresentados aqui foram extraídos do Portal QEdu. Cf. http://www.qedu.org.br/cidade/5217franco-da-rocha/ideb. Acesso em 28 abr.2017.
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anos iniciais do ensino fundamental. O estatuto sofreu uma modificação recente,
depois de discussões realizadas entre a Prefeitura, o Sindicato dos professores, os
servidores e a Câmara Municipal e foi promulgado por meio da lei complementar
251/2016.
A secretaria comporta 1 secretário, 1 secretário adjunto para cada pasta
(Educação, Cultura e Esporte e Lazer), 1 Diretor de Ensino Fundamental, 1 Diretor de
Educação Infantil, 1 Diretor de Cultura e 1 Diretor de Esporte e Lazer.
No que diz respeito à pasta da Educação, há ainda, um Diretor de Projetos
Especiais. Os quadros docente e do suporte pedagógico compreendem os cargos
efetivos e as funções em designação e de livre provimento:
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Quadro 2 – Quadros Docente e de Suporte Pedagógico do Município de Franco da
Rocha
Categoria de
Docentes de
Caráter Efetivo

Professor de
Educação
Básica – PEB

Categoria de Funções
Docentes Ocupadas por
designação

Categoria de Funções de
Suporte Pedagógico e
Técnico, ocupadas por
designação ou em livre
provimento

Professor Módulo – substitui
professores titulares de turma

Diretor Escolar

Professor Parceiro – ministra
aulas, em múltiplas
linguagens, referentes a
projetos especiais da rede

Coordenador Pedagógico – 1
por unidade e por segmento,
considerando ensino regular
(educação infantil e/ou ensino
fundamental ou EJA)

Professor de Educação de
Jovens e Adultos

Vice-diretor escolar – 1 por
unidade

Professor de Atendimento
Educacional Especializado
(AEE) – promove atendimento
a alunos com deficiências ou
transtornos globais de
desenvolvimento

Assistente Técnico Pedagógico
– 1 por área do conhecimento
(Educação Infantil,
Alfabetização, Língua
Portuguesa, Matemática,
Ciências, Ciências Humanas,
Artes e Educação Física)

Professor formador –
coordena e desenvolve
atividades formativas em
conjunto com os ATPs,
visando a pesquisa, o estudo,
a análise e a socialização de
práticas educativas

Supervisor de Ensino – 1 para
cada 5 escolas

Assessor Técnico Pedagógico –
2, sendo 1 para funções
administrativas e 1 para
funções pedagógicas

Fonte: FRANCO DA ROCHA, 2016. P. 97-99.

A rede possuía 49 escolas até o final de 2016, sendo 35 de educação infantil e
14 de ensino fundamental (anos iniciais).
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As escolas de ensino fundamental atendiam aproximadamente 11.200
estudantes e contam com 400 professores. Havia 14 postos de trabalho de
coordenadores pedagógicos no ensino fundamental regular e 2 na EJA, de ensino
fundamental, no período noturno e todos estavam preenchidos na ocasião da
produção dos dados desta pesquisa.
Participaram da pesquisa os 16 coordenadores pedagógicos da rede, dos quais
13 eram iniciantes – contavam com tempo de serviço na função que variava entre 5
dias até 2 anos de experiência14. Os outros 3 coordenadores que tinham mais tempo
de trabalho na coordenação não foram excluídos da pesquisa porque faziam parte do
grupo e porque demonstraram interesse e disponibilidade em participar dos
encontros. Além disso, julgou-se que poderiam auxiliar os outros, com as suas
experiências, além de trazer, eventualmente, dados relevantes para esta
investigação.

3.4 Caracterização do grupo

Neste trabalho, escolheu-se trabalhar apenas com coordenadores pedagógicos
do ensino fundamental, em função das especificidades deste segmento de ensino e
em função do meu repertório de formação e experiência, que estão voltadas para os
anos iniciais do ensino fundamental, sobretudo para a alfabetização e para as práticas
de ensino do Português Brasileiro. Além disso, os coordenadores da educação infantil
participariam de uma formação realizada pela rede, em parceria com o Laboratório de
Educação – Labedu15.
Como já foi dito, 16 profissionais da coordenação pedagógica participaram
dessa pesquisa. Qualquer menção a elas, será feita no feminino, tanto em função da
posição ética e política que assumo diante das questões de gênero e sexualidade e

14 O recorte adotado foi o ciclo de inserção na docência proposto por Huberman, 2013, conforme o
referencial teórico adotado nesta pesquisa.
15 O Labedu é uma ONG, fundada em 2012, presidida pela Profª Drª Beatriz Cardoso e dirigida pelas
professoras Andrea Guida Bisognin e Nicole Piedra. Desenvolve conteúdos pedagógicos e
metodologias de formação de educadores na área de linguagem, a fim de influenciar as práticas
cotidianas dos adultos que interagem com crianças entre 0 e 10 de idade dentro e fora da escola. Cf.
Laboratório de Educação. Disponível em: http://www.labedu.org.br/pt/quem-somos/. Acesso em 28 abr.
2017. Uma das diretoras e uma das formadoras do Labedu foram colaboradoras desta pesquisa. Em
alguns momentos do planejamento e do replanejamento das pautas formativas que sustentaram a ação
que fez parte dessa investigação, foram realizadas reuniões de alinhamento com a equipe do
Laboratório, para promover relações com o que era trabalhado com os coordenadores da educação
infantil.
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porque a maioria das participantes é do gênero feminino: foram 15 participantes
mulheres e 1 homem.
A idade média das coordenadoras é 40 anos. Em sua maioria, são filhas de
pais que possuem ensino fundamental incompleto. Uma parte do grupo vive só e se
sustenta com a própria renda, outra parte compõe renda familiar com um companheiro
ou com os pais. Cursaram a educação básica na rede pública de ensino, na própria
cidade ou em municípios próximos.
Do ponto de vista da formação docente, a maioria (12) cursou Pedagogia em
instituições privadas, na modalidade presencial. Três participantes estudaram em
instituições públicas, sendo que 2 se formaram na modalidade presencial e 1 na
modalidade EaD. Todas as participantes cursaram pós-graduação, em nível de
especialização, na modalidade EaD, na área de Gestão Escolar ou Psicopedagogia.
Nenhuma participante é iniciante, na condição de docente, e nem terminou de
concluir o ciclo de inserção na docência. Uma parte das participantes (7 sujeitos) tem
mais de 20 de experiência docente e a outra parte entre 10 e 20 anos (9 sujeitos). O
grupo conhece bem o funcionamento e as características da rede, pois o tempo médio
de experiência na rede (como docentes) entre as coordenadoras, é de 10 anos.
A maioria dos participantes relata que ocupa seu tempo livre lendo textos de
gêneros textuais diversos, assistindo vídeos e utilizando redes sociais, na Internet.
Além disso, costumam praticar o lazer, visitando parentes ou indo a shoppings
centers.
Quanto a hábitos de leitura, a média de leitura é de 1 livro por semestre, por
participante. Os títulos que declararam terem lido, no segundo semestre de 2015, são
de auto-ajuda, em sua maioria, ou de literatura ficcional, de ampla divulgação
comercial.
A frequência a espaços de arte como cinema, teatro ou exposições é muito
baixa (a média de frequência nesses espaços, por participante, é de 2 vezes ao ano.
Três das professoras relataram que haviam ido ao MAM – Museu de Arte Moderna,
acompanhando estudantes do Programa Mais Educação16, que estava em vigência
no município.

16 O Programa Mais Educação era um programa do governo federal que pretendia ampliar o tempo de
permanência nas escolas de ensino fundamental para 7 horas diárias. Desenvolvia atividades
relacionadas a múltiplas linguagens, no contra turno das aulas regulares. O programa, que permitia a
relação de estudantes e professores com educadores artísticos, espaços de arte e culturas, foi
reconfigurado, pelo governo federal provisório, que passou a ocupar o horário do contra turno escolar
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Além disso, a maioria das professoras declarou que não participa de
movimentos sociais. Somente 2 participam regularmente das atividades de um
diretório de partido político da cidade e 1 participa de uma associação de bairro.
Essas características foram coletadas porque julguei importante conhecer o
repertório de letramento das participantes e suas trajetórias profissionais e pessoais,
para compreender quem eram minhas interlocutoras, que repertórios e experiências
elas tinham e que podiam ser acionadas ou aproveitadas como levantamento de
conhecimentos prévios, durante a pesquisa. Essas informações também foram
utilizadas para elaborar as pautas de formação utilizadas nesta investigação, sobre
as quais tratarei adiante.
Escolheu-se um nome fictício para cada participante. O “batismo” foi feito
somente após o término da produção dos dados, após ter havido contato e
convivência do pesquisador com todas e cada uma. Como gosto muito de literatura e
canções - como já mencionei -, especialmente no que diz respeito a canções, costumo
prestar atenção em músicas que contam biografias de personagens. Sendo assim,
escolhi para cada sujeito um nome relacionado a uma música do cancioneiro popular
brasileiro.
O grupo de coordenadoras pedagógicas iniciantes, então, era composto por:

com
aulas
de
reforço
de
língua
portuguesa
e
matemática.
Cf.
http://educacaointegral.org.br/reportagens/perguntas-e-respostas-mec-esclarece-duvidas-sobre-novomais-educacao/. Acesso em 02/05/2017.
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Quadro 3 – Nome e tempo de experiência das participantes na coordenação
pedagógica
Nome Fictício

Tempo de Experiência na Coordenação

Katarina

1 mês

Ela

3 anos

Maria

1 ano

Paula

9 anos

Beatriz

1 mês

Rosa Maria

2 anos

Janaína

1 mês

Marina

1 ano

Fátima

1 ano

Dora

1 mês

Xanduzinha

8 anos

Vera

1 mês

Carolina

2 anos

Flora

1 dia

Veruska

5 dias

João Valentão

1 mês
Fonte: elaboração do pesquisador.

Esses nomes foram escolhidos a partir das representações e interpretações
pessoais que fui construindo sobre eles, no meu imaginário, em diferentes espaçoslugares e momentos de convivência, sobretudo, naqueles nos quais pude estar
sozinho com cada um(a).
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Essas personagens – construídas a partir das contradições das minhas
interpretações - formaram o grupo Luísa Mahin, nome escolhido para homenagear
essa mulher negra, da nação nagô, que recusou o batismo e o cristianismo, quando
foi capturada na África e escravizada no Brasil, e que participou de levantes e revoltas
de pessoas escravizadas, no século XIX. É um símbolo da resistência à opressão e à
branquitude no Brasil. Escolhi esse nome porque, com o tempo, fui percebendo a força
e a importância desse coletivo, compreendendo-o como um movimento de resistência
a um modo de empreender o trabalho pedagógico, baseada numa cultura de
responsabilização dos trabalhadores, da qual tratei no início deste trabalho.
Além disso, decidi nomear o grupo e tratá-lo como “o grupo de coordenadoras”,
porque percebi que estivemos reunidos em torno de um objetivo comum e que, além
disso, se estabeleceram vínculos sólidos. Durante os encontros, um objetivo nos unia
– estudarmos para que pudéssemos refletir sobre a prática de formação de
professores, como tarefa do coordenador pedagógico.
As discussões feitas nos 16 encontros foram muito dialogadas, com vozes que
às vezes ressaltavam mais ou menos, com dissonâncias, concordâncias,
assentimentos verbais e não-verbais, gestos, contradições, que me fizeram perceber
que uma voz coletiva foi construída, já que, no contexto de discussões vivas e ricas
em múltiplas formas de interlocução e participação, conseguíamos chegar a uma
palavra comum. Por isso, metodologicamente, optei por não tratar os sujeitos,
isoladamente, neste estudo. Na análise, trarei as vozes dos sujeitos como “Grupo
Luísa Mahin”.
Apresentei cada um dos sujeitos para deixar claro quem eram as pessoas que
compuseram o coletivo. Baseei-me, também, nos seguintes princípios:
I.

As vozes dos sujeitos e a voz coletiva se constituem mutuamente,
dialeticamente, e uma não se dilui na outra. A voz coletiva traz, portanto, a voz
de todos e de cada um dos sujeitos, o que me pareceu muito mais inovador do
que fragmentar as vozes individuais, já que estava – e estou – interessado em
entender a força dos coletivos e em quanto esses coletivos podem empurrar o
desenvolvimento de todos e de cada um.

II. Na gramática, quando analisamos as estruturas frasais, há sujeito coletivo e
partitivo. Por isso encontrei, na língua, amparo para validar a minha escolha de
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não individualizar nenhuma voz, já que, ao final de todos os encontros e ao final
da formação, trabalhamos para construir uma palavra comum.
III. A história não se produz a si mesma assim como também não é produzida por
indivíduos – entendidos como sujeitos isolados, autônomos e independentes
uns dos outros. Tenho comigo que esse tipo de pensamento conduz a uma das
manifestações mais fortemente reificadas no pensamento colonizado brasileiro:
a produção de falsos heróis. E encontrei amparo em SILVA, 1996:
Uma leitura da história com [um] pressuposto individualista promove o culto
aos “grandes homens”, apresentando-os como os únicos agentes de diversos
acontecimentos. Assim, foi Duque de Caxias que pacificou o Brasil, Colombo
quem descobriu a América etc. Não são meras formas de dizer... São, antes,
expressão da crença de que a história se faz por ação de algumas pessoas
[que parecem] iluminadas e melhor dotadas do que as demais. [...] [Assim], a
responsabilidade grupal é relegada para segundo plano e o enfoque
exclusivo em uma única pessoa obscurece o entendimento da real dinâmica
social. (p. 91).

Preferi correr o risco de trabalhar com ideia de grupo, mesmo sabendo dos
riscos que corro ao tratar o grupo ou um grupo. Um deles seria “perder” os sujeitos.
Mas, como afirmei, não sustento, intelectualmente, a ideia de sujeito completamente
autodeterminado e guiado única e exclusivamente por suas próprias vontades, mas
que se constitui no movimento da história, com suas condições objetivas, materiais e
imateriais e na relação com os outros sujeitos.
Outro risco poderia ser considerar o grupo como categoria classificatória,
apartando-o de outros grupos ou colocando-o como “inimigo” de outros. Isso me
parece mecanicista, pois reduziria a ação dos integrantes a partir da posição que
ocupam no sistema de ensino. Interessava incorporar subjetividades, pessoalidades,
já que reconheço que são parte da construção da cultura. Cultura que, por sua vez, é
formada por sujeitos de carne e sangue, que juntos, produzem a história.
Contudo, não são nem os sujeitos, isoladamente, que fazem a história,
tampouco as classes de sujeitos abstratas. Diante disso, encontrei-me com dois
conceitos de sujeito nos quais busquei amparo: sujeito popular e sujeito coletivo. O
conceito de sujeito popular é proposto por Petrini:
Entende-se por sujeito popular uma agregação humana que compartilha
condições semelhantes de vida, acredita e faz experiências dos mesmos
valores a partir dos quais constrói a sua unidade e a sua atuação na
sociedade, um conjunto de pessoas que reconhece ter raízes culturais e/ou
religiosas comuns e uma meta política e social comum a ser alcançada. O
sujeito popular qualifica uma agregação de pessoas enquanto não são
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absorvidas no anonimato da massa, mas formam uma realidade social que
vive uma experiência de unidade e de solidariedade, dotada de identidade
própria e capaz de iniciativa no seio da sociedade civil, no interior da qual vai
elaborando as etapas sucessivas do projeto comum para uma nova
convivência social. (Petrini, 1984, p. 90).

A ideia de sujeito popular permite refletir que um coletivo de pessoas é o sujeito
coletivo que movimenta a história. E não é um sujeito qualquer, mas aquele que vive
experiências de “unidade e solidariedade, dotada de identidade própria”.
A identidade, que é o que responde quem somos, estabeleceria os limites
subjetivos da nossa ação (FOUCAULT, 1977). Fazemos aquilo que julgamos possível.
Isso significa que o poder, quando produz identidades, produz também a ação
daqueles a quem controla. Sendo assim, SILVA (1996) propõe o conceito de sujeito
coletivo, explicando que:
[...] o sujeito coletivo, ao produzir e manter a identidade das pessoas que o
compõem, torna-se alternativa ao poder existente, constituindo-se em sujeito
político, no sentido de que está apto para lutar pelo poder e, desse modo, por
possíveis mudanças sociais. Isso não significa que o sujeito coletivo, para
agir sobre a realidade, deva necessariamente assumir o governo da
sociedade; o poder está disseminado em todas as relações sociais e não se
limita a um único “lugar”. Um sujeito político tende a buscar adequadamente
o ambiente a seus desejos; portanto, um sujeito político procura realizar obras
concretas que atendam às suas necessidades. (SILVA, 1996, p. 94).

O autor explica que esse sujeito coletivo tanto pode caracterizar-se pela busca
dos seus próprios desejos ou interesses, desconsiderando e tentando destruir os
demais, como pode também adotar posturas mais solidárias e universais, tomando
para si o que defende para todos. Estaríamos, assim, diante de um sujeito plural, que
aceitaria e respeitaria seus iguais e seus diferentes e que conviveriam mais
democraticamente.
Esse sujeito, no movimento da história, não seria uma produção automática
das circunstâncias. Ele se constrói, se mantém, morre e se transforma na e a partir
das ações humanas inseridas em um espaço-lugar e um tempo. No grupo Luísa
Mahin, não estivemos reunidos de forma neutra, espontânea e sem intencionalidade.
Havia

situações

concretas,

interesses,

compromissos,

saberes,

desejos,

expectativas, de todas as partes. Mas algo comum nos unia: queríamos realizar
alguma coisa e estávamos dispostos a sermos interlocutores, uns dos outros. Por isso,
o conceito de sujeito coletivo pareceu fértil:
Um sujeito coletivo é um grupo de pessoas que possui uma identidade
comum, um juízo comum sobre a realidade e reconhece-se participante do
mesmo “nós-ético”, ou seja, percebe-se fazendo parte de uma mesma
realidade comportamental, que é, por assim dizer, extensão de suas próprias
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pessoas. O grupo procura viver em comum-unidade, não necessariamente
sob a mesma determinação geográfica. O que o unifica é, principalmente, o
juízo comum sobre a realidade. A existência de sujeitos coletivos nas
instituições é o que sustenta e as conduz numa ou noutra direção. (SILVA,
1996, p. 94-96).

O sujeito coletivo se constitui, segundo o autor, no encontro de pessoas
reunidas, na maioria das vezes, por circunstâncias diversas. Podem ser pessoas que
trabalham em um mesmo lugar, vizinhos, coletivos de bairros, coletivos artísticos etc.
Segundo ele, inicialmente há uma fase de empatias, antipatias nos grupos, em
que os afetos estão em relevo, em detrimento de fatores que podem identificar e reunir
a todos.
Para que isso seja possível, Silva (1996) propõe uma pedagogia da constituição
de sujeitos coletivos, que deveria ter como princípios: permitir a experiência do
encontro, por meio da qual as pessoas poderiam empatizar umas com as outras;
praticar tarefas comuns, de modo a vivenciarem a construção de uma palavra comum;
a construção de compromissos pessoais e grupais, em torno de objetivos e metas; o
acolhimento a uma identidade comum; a preservação da memória e experiências do
grupo; a proposição de atividades que ajudem o grupo a se manter; a interação em
clima plural e democrático.
Assumi, por isso, o conceito de sujeito coletivo no desenvolvimento da pesquisa
e na forma de registrar e analisar os dados que foram produzidos.

3.5 As etapas da pesquisa

Para que a pesquisa se viabilizasse, fiz um contato inicial com a secretária de
educação, com a qual fiz uma reunião para estabelecer os combinados relacionados
a prazo, periodicidade e público atendido e, também, explicar como seria a dinâmica
da pesquisa. Fui encaminhado por ela para a equipe técnica de formadores e fiz as
tratativas com uma formadora, uma gestora executiva da equipe, que cuidou de toda
a estrutura, desde a escolha dos locais e planejamento das datas dos encontros até
materiais necessários para que eles pudessem acontecer.
Sendo assim, marcou-se uma data para um primeiro encontro com as possíveis
participantes da ação, no qual fui apresentado formalmente como formador, segundo
sugestão de algumas coordenadoras que estavam no grupo e que já me conheciam,
e também da secretaria.
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Em seguida, expus que estava interessado em construir com elas minha
pesquisa de doutoramento, a partir da formação, e relatei meu objeto e problema de
pesquisa. Convidei-as a participar e, tendo resposta positiva, pedi que todas lessem
e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1).
Depois disso, seguiram-se as seguintes etapas:
 Preenchimento de um questionário de caracterização das participantes
(APÊNDICE 2), reunindo informações como nome, idade, gênero, escolaridade
dos pais, formas de ocupação do tempo livre, quantidade de livros lidos nos
últimos 6 meses e descrição dos títulos, frequência de visitas a teatros, museus
e/ou cinemas, dados de escolarização na educação básica e no ensino
superior, participação em movimentos sociais, tempo de experiência no
magistério e na rede e tempo de experiência como CP. Essas questões
serviram para identificar as experiências, os repertórios profissionais e de
letramento do grupo.
 Registro individual e por escrito, de 3 questões que serviram para levantar
conhecimentos prévios do grupo e suas percepções acerca da sua função.
(APÊNDICE 3).
 Roda de conversa sobre os principais desafios enfrentados pelos participantes,
em seu cotidiano de trabalho. Essa atividade teve como objetivo levantar as
necessidades formativas das coordenadoras. A análise das respostas do
questionário e do conteúdo da roda de conversa orientou a construção de uma
ementa para uma formação, que foi negociada com o grupo de coordenadoras
e aprovada por elas.
 Planejamento e desenvolvimento das pautas, com registro em áudio de todos
os encontros.
 Registros de um diário de campo, que foi essencial para recuperar os detalhes
do processo.
 Formação de um grupo de comunicação por telefone celular, utilizando o
aplicativo Whatsapp, por meio do qual a comunicação foi constante, ao longo
dos 16 encontros.
 Construção de um painel coletivo, para registro dos novos desafios percebidos
pelo grupo, ao final de todo o processo da formação.
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O trabalho de planejamento da formação, que esteve na base da pesquisa,
será detalhado a seguir, para que o leitor compreenda como os dados foram
produzidos e para contextualizar as informações que serão discutidos no capítulo
seguinte, que trará a análise dos resultados.

3.6 Movimentos da Pesquisa-Formação

3.6.1 1º Movimento – Levantamento das Necessidades Formativas

O primeiro movimento da formação, depois dos combinados que foram
estabelecidos para a realização do estudo, foi o levantamento de necessidades
formativas do grupo.
Para tanto, pediu-se que respondessem a uma questão aberta, que foi: “Para
você, quais são as principais atribuições de um coordenador pedagógico”?
As respostas foram recolhidas pelo pesquisador-formador e, na sequência,
pediu-se que fossem respondidas mais 2 questões: “Por que você passou a exercer
a função de coordenadora pedagógica?”, e “Quais são suas principais atribuições
como CP?”.
Depois que essas questões foram recolhidas, pediu-se, em folha separada, que
registrassem a rotina de trabalho, em uma semana, com detalhes, de segunda a
sexta-feira.
Esse material foi recolhido e, para finalizar o primeiro encontro, foi feita uma
roda de conversa com o grupo, que teve como proposição orientadora a questão:
“Quais são os desafios que você enfrenta na sua prática, como coordenadora
pedagógica?”.
As respostas registradas por escrito e a transcrição do conteúdo da roda de
conversa foram sintetizadas em uma tabela, na qual se registrou, também, as
atribuições da coordenação pedagógica previstas no Estatuto dos Profissionais do
Magistério do município onde a investigação ocorreu:

Rotina (Vivida)

Atribuições (Pensadas)

Razões que motivaram a
escolha pela coordenação

- Convite de diretoras.
- Estímulo de técnicos da secretaria.
- Desejo de viver novos desafios.
- Possibilidade de melhor remuneração.
- Ascensão na carreira.
- Formar professores (ajudar a mediar casos de dificuldade de aprendizagem, acompanhar planejamento do trabalho
pedagógico).
- Acompanhar aprendizagem dos alunos.
- Fornecer materiais aos professores.
- Planejar e executar o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC).
- Orientar professores inexperientes.
- Atender pais.
- Observar aulas.
- Orientação a professores novos quanto ao preenchimento do diário de classe.
- Mediação de casos de indisciplina.
- Atendimento a pais.
- Ajuda na merenda por falta de funcionários.
- Acompanhamento do horário de intervalo dos alunos.
- Reunião com diretores para planejamento do trabalho.
- Separação de materiais escolares para posterior entrega aos alunos.
- Orientação aos professores sobre levantamento de conhecimentos prévios dos alunos.
- Visita às classes.
- Auxílio à direção quanto ao trabalho administrativo.
- Visto e conferência dos semanários dos professores.
- Auxílio aos professores quanto ao planejamento do trabalho junto à alunos com deficiências.
- Ajuda na secretaria por falta de funcionário.
- Substituição de professor ausente.
- Observação de aulas.

Quadro 4 – O pensado e o vivido para/pelas coordenadoras pedagógicas

139

Atribuições e
responsabilidades
previstas no Estatuto

Desafios relatados

- Tempo e condições para acolher professores iniciantes.
- Muitos casos de indisciplina para resolver.
- Falta de funcionários e de professores atrapalha o trabalho.
- Pedido de ajuda dos diretores no trabalho administrativo atrapalha o trabalho.
- Quantidade excessiva de classes para observar.
- Dúvidas sobre como observar a aula e de como dar devolutivas aos professores.
- Lidar com a “resistência” dos professores antigos.
- Lidar com os desvios das funções.
- Dificuldades em mediar conflitos entre os professores.
I – planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensino aprendizagem, bem como o desempenho dos
professores e alunos;
II – coordenar o trabalho com a equipe de educadores estimulando parcerias agregadoras;
III – promover e incentivar o estudo de concepções pedagógicas e da proposta curricular pelo grupo de
professores;
IV – promover a integração horizontal e vertical da proposta curricular da Rede Municipal;
V – buscar soluções para resolver “situações-problema” de ensino e aprendizagem;
VI – estimular abordagens interdisciplinares, por meio de metodologia de projetos e/ou diversificação de
atividades;
VII – promover e gerenciar a autoformação para o desenvolvimento de seu trabalho, atualizando-se em
relação à legislação de ensino, à concepção pedagógica e às inovações científicas, culturais e tecnológicas;
VIII – analisar indicadores, previamente estabelecidos de acompanhamento da aprendizagem dos alunos;
IX – colaborar e participar da elaboração, do desenvolvimento, do acompanhamento e da avaliação do Projeto
Político Pedagógico, em conjunto com a comunidade escolar, em consonância com os princípios da gestão
democrática, das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos; X – tornar as
ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo das práticas gestoras e docentes,
durante as horas de trabalho pedagógico coletivo – HTPC - e das horas de trabalho pedagógico formativo –
HTPF; XI – otimizar o uso de materiais didáticos e espaços, previamente selecionados e organizados,
adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e formação dos docentes e dos
auxiliares de educação;
XII – promover a socialização e o intercâmbio das práticas pedagógicas bem-sucedidas, garantindo o uso dos
recursos tecnológicos e pedagógicos disponíveis na unidade escolar.

Quadro 4 – O pensado e o vivido para/pelas coordenadoras pedagógicas (continuação)
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A análise do quadro (que não foi meramente empírica, já que todo o quadro
teórico de referência, discutido nos capítulos 1 e 2, esteve na base de consideração
da pesquisa-formação) orientou o levantamento das necessidades emergentes:


Organização e planejamento da rotina de trabalho.



Gestão do grupo de professores.



Estratégias de formação de professores centrada na escola (com
ênfase em observação de aulas, registro e devolutiva).



Gestão dos resultados de aprendizagem.

A análise do quadro trazia inúmeras possibilidades de interpretação e de
organização temática. Contudo, como partiu-se do princípio que o atendimento às
necessidades do grupo poderia provocar maior adesão ao processo formativo e
consequentemente, afetar e provocar o grupo em direção à sua função formadora,
decidiu-se atender ao que pareceu que, para ele, eram pontos críticos.
Por isso, optou-se por apresentar como ementa os temas elencados
anteriormente. Considerando que o acordo inicial feito com a Secretaria era que a
formação ocorreria entre março e junho de 2016, totalizando 8 encontros, o ementário
pareceu suficiente. Com base nessas ideias, planejou-se o segundo movimento da
ação.
3.6.2 2º Movimento – Apresentação e aprovação dos temas da formação

No segundo encontro com as coordenadoras, decidiu-se apresentar o quadro
“O pensado e o vivido para/pelas coordenadoras pedagógicas” e propor uma reflexão.
Para tanto, o quadro foi projetado. Na sequência, propôs-se que elas observassem se
as atribuições pensadas por elas se aproximavam daquelas que estavam previstas na
lei do Estatuto do Magistério. Na sequência, pediu-se que comparassem com as
rotinas vividas por elas e que tentassem verificar aproximações e distanciamentos
entre o pensado e o vivido.
Essa proposição teve como intenção disparar o exercício de reflexão e análise
crítica sobre suas atividades. Pediu-se, então, que sintetizassem suas conclusões
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sobre a análise do quadro, em uma cartolina. O grupo discutiu e uma coordenadora
pedagógica enumerou as conclusões do grupo:
1. Precisamos definir melhor o que significa formar os professores.
2. Nossa rotina é muito atribulada e muitas coisas nos desvia daquilo que
deveríamos fazer.
3. Temos dúvidas sobre como podemos executar e melhorar a formação dos
professores.
4. Nossa relação com os professores e os conflitos entre eles geram dúvidas
em nós.
5. Trabalhamos muito pouco com o currículo da rede.
6. É preciso melhorar a relação do nosso trabalho com o PPP das nossas
escolas.
7. Temos dúvidas sobre o que podemos fazer em relação às dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
Posteriormente, fizemos uma discussão do conteúdo, discutindo ponto a ponto.
Foram feitas algumas intervenções, na direção de negociar o que poderia ser acolhido
e tratado nas formações. Decidimos, então, por acolher todos os pontos, com exceção
do item 6, pois ele dependeria de um envolvimento dos diretores das escolas, dos
supervisores e dos quadros técnicos da secretaria, algo que não seria possível
naquele momento.
Em relação ao item 5, provocou-se o grupo a pensar se ele costumava colocar
momentos de estudo em suas rotinas e se ele havia estudado com cuidado a proposta
curricular da rede, que havia sido elaborada recentemente. Diante da resposta
negativa, foi feito um desafio: o de incluir, a partir da próxima semana, pelo menos 5
horas de estudo semanais na proposta. E nesse momento, tomou-se uma decisão:
era muito importante que as coordenadoras vivenciassem, nas formações, aquilo que
se esperava delas. Pensou-se nisso a partir da ideia de hall of mirrors (Schön, 1987).
Sendo assim, revelou-se às coordenadoras que todas as estratégias utilizadas
nas formações seriam compartilhadas e problematizadas ao final de cada encontro,
para que elas tivessem clareza da intencionalidade e para que ampliássemos, juntos,
conhecimentos experienciais sobre formação.
Os demais pontos enumerados pelas participantes foi acolhido e decidiu-se,
então, mostrar os temas pensados para a formação. Solicitou-se que as
coordenadoras analisassem se eles atendiam às suas necessidades e se lhes
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pareciam pertinentes às suas necessidades. Diante da resposta positiva, combinouse, coletivamente, que seriam tratados na ordem apresentada: planejamento e
organização da rotina, gestão de grupos, estratégias formativas e gestão dos
resultados de aprendizagem. E que eles começariam a ser desenvolvidos a partir do
próximo encontro.
Para finalizar o trabalho do dia, fez-se uma exposição oral, com apoio de uma
apresentação em powerpoint, com a síntese dos resultados da pesquisa “O
coordenador pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e
contradições” (PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2011). Pediu-se que as coordenadoras
procurassem pensar nas relações dos resultados com os desafios enfrentados por
elas.
Foi uma exposição dialogada crítica e descontraída, na qual elas conseguiram
perceber que os problemas que enfrentavam tinham a ver com uma conjuntura social
e histórica mais ampla. Comunicaram, ainda, o que podiam melhorar e que pensavam
que cabia a elas e aquilo que dependia da colaboração de outros profissionais.
Encerramos esse dia de trabalho com o grupo dizendo que estava muito provocado,
“cheio de questões” e “animado”.
Vale destacar o clima positivo, de intimidade, de confiança, que começou a se
evidenciar. Parecia haver um clima propício à reflexão. Com base nisso, planejou-se
os encontros subsequentes.
3.6.3 3º Movimento – Reflexão e enfrentamento das interrupções e desvios das
funções

O terceiro movimento teve duração de 2 encontros, nos quais se investiu na
discussão da organização e planejamento das rotinas, buscando provocar a
construção de estratégias de enfrentamento aos problemas relatados pelas
coordenadoras.
Um dos aspectos identificados durante a caracterização das participantes foi
que elas tinham poucos hábitos de leitura. Pensando que elas, como formadoras das
professoras, precisariam estar atentas aos repertórios de seus grupos de professoras
- considerando que a escola tem o papel de transmitir às novas gerações os
conhecimentos acumulados pela humanidade, historicamente (SAVIANI, 1983) -,
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optou-se por iniciar os encontros levando um gênero textual para que fosse feita uma
leitura compartilhada em voz alta, pelo pesquisador-formador (LERNER, 2004).
Por isso, efetuou-se a leitura de um trecho da obra “As intermitências da morte”,
romance de José Saramago. Revelou-se que a intenção desse momento era a
apreciação literária, de modo que cabia a cada uma atribuir significados, sentidos,
elaborar ideias, sentir o que quisesse e interpretar o conto da forma que lhe conviesse.
A reação do grupo foi positiva, já que anotaram o título do livro, pediram para
folheá-lo e demonstraram interesse em saber o restante da história.
Aproveitou-se o contexto da leitura e propôs-se uma discussão sobre o
significado da palavra “intermitências”, chamando especial atenção das participantes
para um dos significados dicionarizados do termo: intervalo nas pulsações do coração
maior que o normal.
Uma das coordenadoras afirmou, então, que era uma boa palavra para definir
o que acontecia com ela. Ela dizia que seu trabalho era cheio de intermitências. Com
isso, lembrou-se às coordenadoras que, no encontro anterior, elas haviam dito que
sofriam interrupções e desvios nas suas funções, e isso as incomodava.
Então, para discutir esse tema, foi proposta a leitura e o estudo do texto “Garota
Interrompida: metáfora a ser enfrentada” (CHRISTOV, 2003).
A estratégia usada buscou inspiração na tertúlia dialógica (GAVIOLI; MELLO,
2010), que consiste na leitura silenciosa de um texto e, posteriormente, no destaque
de trechos que são lidos em voz alta e cuja interpretação é construída coletivamente.
Todos os participantes devem assumir o compromisso de falar e contribuir.
A discussão do texto de Christov, 2003, ajudou o grupo a perceber que sua
rotina de trabalho precisava ser revista. Sendo assim, combinou-se que, no encontro
seguinte, se trabalharia nisso.
Para finalizar, foram retomadas as estratégias usadas: a leitura em voz alta e
a tertúlia, que o grupo considerou positiva, afirmando que não tinha o hábito nem de
estudar nem de propor momentos de estudo nos HTPCs. Ponderou-se, então, que
era importante estudar sempre que fosse necessário e pertinente. E recuperou-se o
processo que havia levado à leitura e ao estudo naquele grupo. E como era importante
que todos entendessem o porquê de ler e estudar em momentos de formação, senão
o engajamento e o envolvimento dos professores poderia não se estabelecer.
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No segundo encontro desse terceiro movimento, o encontro se iniciou com a
leitura em voz alta de “Rondó”, um dos contos da coletânea “Falo de mulher: contos”,
de Ivana Arruda Leite.
Novamente, o grupo demonstrou muito interesse pelo texto e, desta vez, uma
participante pediu o livro emprestado. Outras pessoas também o queriam. Por isso,
combinou-se que todas poderiam ler e que, na medida em que uma terminasse, fosse
passando o livro para a outra. Nesse momento, percebeu-se um avanço importante:
o grupo estava não apenas interessado em literatura, estava, efetivamente,
consumindo e lendo literatura!
Depois da leitura, foi proposta uma nova tertúlia. Mas, desta vez, a proposta
era ler e discutir o texto “O coordenador pedagógico no confronto com o cotidiano da
escola” (PLACCO, 2003).
Novamente, foi uma discussão muito interessante e participativa, que terminou
com cada coordenadora elaborando uma proposta de rotina para a próxima semana,
com base nos conceitos de importância, rotina, urgência e pausa, problematizadas no
texto.
Todas as participantes fizeram o planejamento, mas expuseram o receio de
não conseguirem executá-lo. Para isso, era preciso que tivessem apoio dos gestores
das escolas.
Com base nisso, procurou-se a gestão da Secretaria, expondo o que havia
acontecido. A equipe gestora da Secretaria acolheu de bom grado o planejamento das
rotinas e se comprometeu a conversar com as diretoras – com o auxílio da sua equipe
de supervisoras e formadoras. A ideia era que essas profissionais pudessem subsidiar
a gestão das rotinas das coordenadoras durante suas visitas e ações de
acompanhamento das escolas. A partir desse momento, tornou-se uma atividade
permanente o diálogo com a gestão da Secretaria, para compartilhar o que havia sido
desenvolvido nas formações e o que poderia ser feito para legitimar o que havia
acontecido nelas.
Esse foi um processo muito importante, pois minimizou barreiras e fez com que
todos os envolvidos com o trabalho das coordenadoras tivessem maior clareza dos
desafios enfrentados por elas e em como podiam ajudá-las a enfrentá-los. Convém
mencionar que isso não foi uma solução mágica que trouxe perfeição para o trabalho
das coordenadoras e tampouco o revolucionou, mas contribuiu positivamente com a
formação, como elas mesmas puderam relatar, nos encontros subsequentes.
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Além das questões relativas à rotina e aos desvios de função, um aspecto que
provocou o grupo na discussão do texto de Placco, 2003, foi a questão das relações
interpessoais. Por isso, o grupo foi questionado se estava satisfeito com o que havia
sido tratado sobre organização de rotinas. Diante da resposta positiva, combinou-se
que a gestão do grupo de professores seria o próximo tema a ser abordado.
3.6.4 4º Movimento – A gestão do grupo de professores

O 4º movimento da formação também durou dois encontros. Neles, a discussão
realizada foi sobre a gestão do grupo de professores, visto que os participantes
haviam relatado dificuldades na mediação tanto no relacionamento deles com os
professores quanto entre os professores. Além disso, no estudo do texto de Placco,
2003, ocorrido no encontro anterior, a questão das dificuldades nas relações
interpessoais havia sido mencionada, novamente.
Sendo assim, a leitura inicial feita na abertura deste encontro foi “A Arca de
Ninguém”, de Mariana Caltabiano. Trata-se de uma paródia do mito cristão da arca de
Noé, em que este encontra muitas dificuldades para colocar os bichos na arca, porque
eles não queriam se misturar, em função das suas diferenças. É um conto infantil, que
provocou uma reação interessante no grupo: as participantes viram potencial de uso
na história tanto para problematizar as relações entre as professoras, quanto para
desenvolver processos de formação voltados para a alfabetização. Questionou-se
como elas poderiam fazer isso e para quem elas recomendariam este livro. Uma
participante sugeriu que o livro fosse indicado às professoras iniciantes que estavam
com dificuldades no planejamento de atividades e então, registraram-se possíveis
usos, coletivamente, tomando o cuidado de acentuar as intencionalidades e os
pressupostos teóricos que sustentavam cada uma das sugestões.
Uma das participantes sugeriu, neste momento, que se criasse um grupo no
aplicativo Whatsapp, para registro e compartilhamento das sugestões que haviam sido
criadas. Esse espaço também poderia se tornar um canal de comunicação do grupo.
Como todas as participantes aprovaram a ideia do grupo virtual, os números de
telefone foram anotados e ele foi criado, no mesmo dia. Uma delas compartilhou os
registros que haviam sido feitos naquele dia de trabalho, e isso se tornou uma prática,
que se repetiu em todos os encontros.
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Essa ideia inesperada foi positiva porque permitiu o compartilhamento de
estratégias e o fortalecimento da identidade do grupo e da relação de confiança
estabelecida entre todos que fizeram parte da formação.
Na sequência, seguiu-se outra tertúlia dialógica. Desta vez, sobre o texto “Por
que estudar grupos?”, de Davini (1998), que tem orientação psicanalítica. A discussão
coletiva sobre o texto foi intensa, e as coordenadoras estabeleceram relações com
experiências que viviam e procuraram pensar nos tipos de liderança que exerciam e
que facilitavam ou dificultavam as relações com os professores e entre eles. Como
não houve tempo para concluir, combinou-se de continuar a discussão no encontro
seguinte. Para isso, uma das coordenadoras ficou de fazer um registro,
sistematizando as discussões feitas naquele dia.
No encontro seguinte, iniciamos o trabalho com essa coordenadora fazendo a
leitura da memória do encontro anterior, que auxiliou na continuidade das discussões.
Propôs-se, então, que os desafios vividos pelas coordenadoras fossem
registrados, em forma de síntese. Na sequência, retomou-se a leitura do texto de
Placco, 2003, para construir estratégias de enfrentamento aos desafios relativos à
gestão do grupo de professores. Com base nas ações propostas pela autora, cada
coordenadora elaborou um plano de ação, segundo suas próprias necessidades,
relativo às relações interpessoais e eles foram socializados.
Após a socialização, uma das coordenadoras observou que o que havia sido
vivido na formação poderia inspirar ações de formação na própria escola, não só em
relação às relações entre os professores, mas também no que dizia respeito às
dificuldades enfrentadas pelos professores na gestão de suas turmas. Como o
encontro estava chegando ao fim, combinou-se de continuar essa discussão no
Whatsapp e, como estava se falando em estratégias formativas, esse seria o tema do
próximo encontro.
Virtualmente, a discussão continuou e, novamente, construiu-se coletivamente
referências para o trabalho com gestão de grupos na escola, evidenciando
intencionalidades e pressupostos teórico-metodológicos.
3.6.5 5º Movimento – Estratégias formativas

O quinto movimento, no qual se desenvolveu o tema das estratégias formativas
para a formação de professores, foi o mais longo: contabilizou 8 encontros (7º ao 14).
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Nele, abordou-se como temas centrais a observação de aulas, registro e devolutiva.
E, como temas paralelos: levantamento de necessidades formativas, elaboração e
desenvolvimento de pautas de formação e construção de casos de ensino (Mizukami,
2000).
Em cada um dos encontros, prosseguiu-se com as leituras compartilhadas. E
a essa altura da ação, as coordenadoras já trocavam livros e sugestões de textos
literários.
Deste momento em diante, havia uma preocupação do formador com o
planejamento de pautas de formação, bem como com a contextualização dos temas
desenvolvidos. Outra preocupação era a necessidade de que as coordenadoras
pedagógicas percebessem que o uso de diferentes estratégias formativas (Nunes e
Nunes, 2013) precisaria se relacionar aos contextos e suas características e histórias,
aos sujeitos e suas necessidades (Rodrigues, 2004), bem como aos conteúdos
curriculares que embasavam o trabalho pedagógico que se realizava nas escolas.
Com a atenção voltada para esses aspectos, se construiu as pautas deste
movimento. Sendo assim, o diálogo sobre estratégias formativas se iniciou com o
compartilhamento

destes

pressupostos

e

dessas

preocupações

com

as

coordenadoras.
Para tanto, apresentou-se o conceito de necessidades formativas adotado,
entendido como um fenômeno sócio-histórico subjetivo, elaborado pelos sujeitos, em
espaços-lugares específicos (Rodrigues, 2004). Explicou-se que se partia de um
pressuposto de que essas necessidades não são determinadas, mas que são
construídas e comunicadas pelas próprias pessoas, por meio dos seus discursos, nas
relações com os outros. Como afirma Rodrigues, 2004, as necessidades tratam-se
de:
... “coisas” que nos fazem falta, de que precisamos, que gostaríamos de ter,
ou que, se fossem “possuídas”, contribuiriam para a resolução de alguns
problemas profissionais, ainda que o grau de necessidade e a sua força
impositiva possam variar muito. [...] A necessidade de formação é o que,
sendo percebido como fazendo falta para o exercício profissional, é percebido
como podendo ser obtido a partir de um processo de formação. (p. 104).

Por isso, expôs-se que um formador precisa dispor de algumas estratégias –
entendidas como os meios, como os caminhos adotados por ele para atingir um
determinado objetivo. Em seguida, pediu-se que o grupo tentasse se lembrar quais
haviam sido as estratégias usadas naquela formação, para que emergissem as suas

149

necessidades formativas. Os participantes conseguiram se lembrar do quadro que
havia sido discutido e aproveitou-se para problematizar as proposições e
questionamentos que

haviam sido feitos.

Revelaram-se, então,

todas as

intencionalidades embutidas nas estratégias utilizadas (Certeau, 1980).
Foi um momento positivo, no qual as coordenadoras puderam perceber que as
suas necessidades formativas haviam sido levantadas a partir de uma análise dos
seus repertórios de formação inicial, seus hábitos cotidianos, sua relação com a
leitura, tempo de experiência docente, o pensado e o vivido por elas como
coordenadoras, confrontados com o que relatavam sobre suas rotinas e o que diziam
sobre os desafios que enfrentavam. Explicou-se que todo esse conteúdo foi analisado
por um sujeito (no caso, o pesquisador-formador), a partir de um quadro de referências
teóricas específicas, e os resultados sistematizados por ele foram discutidos com elas,
para que se planejasse um percurso formativo, que conduziu a formação pelos
caminhos que ela havia tomado, que poderiam ter sido outros.
Diante disso, ponderou-se que a observação de aulas era uma estratégia
proposta pela rede e que elas tinham dúvidas sobre como isso poderia ser feito. Por
isso, o tema foi eleito como parte da pauta de formação. Neste momento, questionouse se elas queriam continuar com esse tema e diante de um aceno positivo, os temas
seguintes foram desenvolvidos.
Esse movimento da formação ocorreu com a colaboração da Profª Dra. Walkiria
Rigolon, que contribuiu com esta pesquisa durante a construção das pautas.
(APÊNDICE 4). Ela foi co-autora dessas pautas, e contribuiu tanto no planejamento
de cada pauta quanto no processo de avaliação e reflexão acerca das experiências
vividas, que eram analisadas, discutidas e consideradas para se pensar em ações
futuras.
Assim, discutiu-se observação, registro e devolutiva articulados por meio do
que se chamou de Casos de Formação17, de modo que cada um dos temas foi
17 Os casos de formação são inspirados em casos de ensino, que, por sua vez, são situações escolares
devidamente registradas, na forma de histórias/narrativas, nas quais os professores em situação de
formação podem perceber quais conhecimentos foram utilizados na atividade profissional de um
professor, para enfrentar determinados dilemas da profissão, para lidar com alunos com diferentes
formas de aprender ou com dificuldades, entre outras situações. Mais que isso, os casos podem servir
para discutir e analisar como tais conhecimentos que os professores possuem sobre as melhores
formas de agir foram ou podem ser construídos. Neste processo de análise, os professores podem
pensar sobre si mesmos, enquanto profissionais da educação. Essas histórias de situações escolares
têm sido chamadas de casos de ensino (SHULMAN, 1992; MERSETH, 1996; MIZUKAMI, 2000, 2002).
Contudo, como, nesta pesquisa, enfocávamos o trabalho de coordenadoras pedagógicas, que eram
formadoras de outras formadoras, os casos de ensino não poderiam focalizar somente situações da
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trabalhado seguindo o que vinha sendo feito: a revelação e o compartilhamento das
intenções e dos pressupostos teóricos que estavam no bojo das escolhas feitas pelo
pesquisador-formador. Percebeu-se, então, que o grupo tentava utilizar essas
referências como mote para o planejamento de suas próprias práticas. A discussão
sobre esse uso foi potencializada pelo aplicativo Whatsapp.
Convém mencionar que este foi um dos movimentos que mais trouxe
elementos para a análise do desenvolvimento profissional das coordenadoras, que
será discutida mais adiante.
Uma atividade relevante desse movimento foi um trabalho sobre como os
coordenadores pedagógicos podem fazer devolutivas aos professores. Realizou-se
uma atividade na qual se apresentou um conjunto de afirmações comumente feitas
por coordenadores pedagógicos (APÊNDICE 05), em devolutivas aos professores,
coletadas e organizadas por uma equipe de 4 formadores, incluindo o pesquisadorformador.
O processo de análise e discussão sobre devolutivas foi bastante provocativo
para o grupo.
As discussões sobre estratégias formativas seguiram até o momento em que a
rede recebeu os resultados do IDEB de 2016. Foi durante o 14º encontro que uma
das técnicas da secretaria entrou na sala onde a formação estava acontecendo para
entregar os resultados de cada escola, o que fez com que as coordenadoras
questionassem o que poderiam fazer com aqueles resultados.
Neste momento, ponderou-se que um dos temas que compunham a ementa da
formação, que não havia sido tratado, era a gestão dos resultados de aprendizagem.
Combinou-se, então, que este seria o próximo tema a ser abordado.
3.6.6 6º Movimento – Gestão dos resultados de aprendizagem

A discussão sobre os resultados do IDEB gerou o 6º movimento da formação,
que ocorreu no 15º encontro. O grupo julgou que, como uma análise mais profunda
sala de aula, mas também da ação de coordenadoras pedagógicas em outros tempos e espaçoslugares da escola. E, mesmo quando os casos utilizados se referiam a práticas docentes, situadas no
contexto de uma sala de aula, eles exigiam um olhar meta-analítico sobre tais práticas. Percebeu-se,
portanto, que havia uma nuance diferente daqueles casos utilizados com professores que atuam em
salas de aula. Por isso, propõe-se que, quando os casos de ensino forem direcionados para a formação
de formadores, e apresentem as características aqui descritas, eles sejam denominados casos de
formação.
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desses aspectos dependeria de outros atores, tratar-se-ia dos resultados da
aprendizagem voltados para os usos que poderiam ser feitos deles na formação de
professores.
A proposta foi acessar a plataforma QEdu18 e buscar os dados de desempenho
dos estudantes em Português e Matemática. Posteriormente, foram selecionadas as
habilidades nas quais os estudantes apresentaram o melhor e o pior desempenho e
discutiu-se quais seriam as atividades pedagógicas que poderiam favorecer o
desenvolvimento de cada uma delas.
Foi uma discussão importante, que sustentou o planejamento de ações que
poderiam ser desenvolvidas na escola e que foram muitas acaloradas, inclusive no
Whatsapp.
Problematizou-se como se poderia fomentar uma atenção para outras áreas do
conhecimento que não estavam previstas no IDEB, nem nas avaliações externas,
como História, Geografia, Artes, Educação Física e Ciências. A discussão foi intensa,
porque o grupo percebeu que, dada a centralidade dos componentes de Português e
Matemática nas avaliações externas, as outras áreas do conhecimento recebiam
pouca ou nenhuma atenção. O grupo lembrou que, até mesmo, não tinha realizado
nenhuma formação na escola que tratasse desses conteúdos.
Assim, como o encontro estava no fim, também se combinou de continuar a
discussão no Whatsapp. As soluções encontradas se direcionaram para a observação
das aulas dos professores, para o estudo do currículo e para a avaliação da
aprendizagem, em todas as áreas do conhecimento.
A essa altura do ano, já estávamos no mês de novembro, e os encontros de
formação precisariam se encerrar. Por isso, combinou-se que faríamos um encontro
de sistematização e fechamento.
3.6.7 7º Movimento – Sistematização das experiências vividas e mirada sobre novos
desafios

Como restava apenas mais um encontro, decidir uma estratégia para encerrar
um processo que estava no clímax foi difícil. Contudo, não havia muito o que fazer: a
rede estava perto de encerrar o ano letivo e, também, era preciso que a pesquisa
18 Cf. Trata-se de uma plataforma, desenvolvida pela Meritt e pela Fundação Lemann e que compila
dados e indicadores educacionais. Cf. http://www.qedu.org.br.
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encerrasse, já que o prazo para a produção do relatório final que daria origem a esta
tese estava se esgotando e o volume de dados acumulado já era considerável.
Por isso, a pauta planejada para o último encontro (16º) tratou da recuperação
e da sistematização dos conteúdos abordados. Retomou-se o quadro de
levantamento das necessidades formativas e questionou-se as coordenadoras
participantes se a formação estava ajudando a enfrentar os desafios comunicados por
elas no início daquele ano.
O grupo ponderou que sim, mas afirmou que os enfrentamentos daqueles
desafios tinham trazido outros tantos. Convidou-se o grupo, então, a pensar nos
significados do verbo desafiar, que geralmente estão direcionados para incitar a
competição, provocar ou convocar para um jogo.
Em seguida, o grupo foi convidado a escolher um dos 3 significados e associálo a uma das seguintes imagens:
Figura 4 – Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.

Fonte: http://hojesaopaulo.com.br/noticia/jogos-mundiais-dos-povos-indigenaspreservam-cultura-e-mostram-as-diferencas/13748. Acesso em 01/06/2017.
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Figura 5 – Tourada na Espanha.

Fonte: http://animais.culturamix.com/curiosidades/touradas-na-espanha. Acesso em
01/06/2017.
Figura 6 – A Dança. Óleo sobre tela. Henri Matisse, 1910.

Fonte: http://sociedadepublica.com.br/danca-obra-de-henri-matisse/.
Acesso em 01/06/2017.
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As participantes do grupo escolheram para si o significado de desafio como
convocação para um jogo e associaram-no à tela A Dança. Quando se pediu que
justificassem a escolha, disseram que a ideia de jogo nem sempre é de competição,
há jogos que são colaborativos, que são de equipe e também podem ser associados
a brincadeiras.
Quanto à imagem escolhida, a ideia de dança, de ciranda, de roda, deu a elas
a ideia de ciclo, de continuidade, de intermitência, de movimento e de vida. Uma
ciranda de roda, para elas, pode ser mais movimentada ou mais calma, dependendo
da música e da sincronia (ou da falta dela) entre os participantes. As mãos podem se
soltar, a roda pode se desfazer e ser mais ou menos harmônica. Julgaram que essa
associação representava melhor o trabalho delas.
Então, para que se encerrasse o ano de trabalho, propôs-se a leitura do mito
grego “Os Doze Trabalhos de Hércules”. A escolha por imagens e por uma narrativa
mítica teve a intenção de provocar a relação com outras linguagens e de outras formas
de representação do pensamento, e também de aguçar outros recursos sensoriais e
relações com a imaginação, com metáforas e com narrativas.
A ideia era fomentar outras formas particulares de as coordenadoras
comunicarem as experiências vividas por elas em relação às maneiras por meio das
quais estavam se relacionando com seus desafios profissionais. Neste caso, parecia
importante encontrar formas de todos que fizeram parte daquele processo, juntos, se
encontrassem com conteúdos não-ditos, pensamentos que ainda não tinham sido
pensados, construções discursivas fluidas (CANTON, 2014).
A proposta foi, então, fazer a leitura do mito e construir um painel contendo os
12 desafios do grupo, associando cada desafio a um dos trabalhos de Hércules. O
resultado foi:

155

Quadro 05 – Os Doze Trabalhos de Hércules
1

O Leão da Nemeia

Faltar conhecimentos para auxiliar os professores

2

A Hidra de Lerna

Socorrer todo mundo e ninguém ajudar

3

O javali de Erimanto

Atender as demandas burocráticas da secretaria

4

A Corça da Cerineia

A direção que, às vezes, não entende a
importância do horário do HTPC como formação

5

6

7

Os pássaros do lago
Estínfalo

Os funcionários do apoio escolar que não

As cavalariças do Rei
Áugias

A inexperiência dos professores iniciantes. Eles

O touro de Creta

As expectativas diferentes dos professores, das

entendem que ter momentos de estudo é essencial

pedem por ajuda o tempo todo

diretoras, vices, supervisores, técnicos da
secretaria, funcionários e pais sobre o
coordenador pedagógico e a natureza do seu
trabalho
8

As éguas de Diomedes

As resistências dos professores experientes

9

O cinto da Rainha
Hipólita

Ter uma função gratificada e não um cargo

10

Os Bois de Gérion

O desencontro de discursos entre os supervisores
e os técnicos da secretaria (nem sempre as
orientações que davam eram convergentes)

11

As Maçãs de Ouro das
Hespérides

A luta para cumprir as rotinas planejadas e que
sofriam interferências de outras pessoas ou de
necessidades que não eram responsabilidade da
coordenação

12

O cão Cérbero

O baixo salário recebido
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A atividade de construção coletiva do painel foi interessante, pois implicou
negociação, já que a ideia era buscar desafios comuns a todas as coordenadoras.
Com o painel concluído, o combinado foi que ele seria retomado no início do próximo
ano letivo e que um novo plano de trabalho anual seria construído com base nele.
Para finalizar, a formação foi encerrada com a apreciação da música
“Redescobrir”, do compositor Gonzaguinha.

3.7 Os eixos de análise

O conteúdo registrado nesses 6 movimentos da formação foi utilizado para a
construção dos eixos de análise (APÊNDICE 06) que serão apresentados a seguir.
Todo o conteúdo obtido por meio dessas diferentes fontes foi transcrito e
analisado. O volume de dados obtidos trouxe uma série de dificuldades e dúvidas
acerca dos caminhos que poderiam ser tomados. Igualmente, havia uma preocupação
em não criar categorias a priori, para que se pudesse tentar apreender até mesmo o
que não estava sendo procurado, mas que poderia oferecer uma compreensão mais
ampla possível do fenômeno.
Por isso, o exame dos dados obtidos buscou inspiração na análise de prosa
(ANDRÉ, 1983), referindo-se a:
...uma forma de investigação do significado dos dados qualitativos. É um meio
de levantar questões sobre o conteúdo de um determinado material: O que é
que este diz? O que significa? Quais suas mensagens? E isso incluiria
naturalmente, mensagens intencionais ou não-intencionais, explícitas ou
implícitas, verbais ou não-verbais, alternativas ou contradições. (p. 67).

Movido por essas questões, contextualizadas na pergunta da pesquisa, nos
aspectos arrolados no objetivo geral e nos objetivos específicos e nos referenciais
teóricos adotados, foram feitas inúmeras leituras flutuantes do material transcrito, que
foram dispostas em um quadro inicial, organizado cronologicamente:
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Quadro 06 – Organização inicial dos dados produzidos
Encontro

Fontes de produção de dados utilizadas na primeira etapa

1

Questionário de levantamento de perfil e caracterização do grupo;
levantamento de necessidades formativas utilizando 3 questões abertas
e uma roda de conversa; registro reflexivo do encontro.

2

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

3

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

4

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

5

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

6

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

7

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo.

8

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

9

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

10

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

11

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

12

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

13

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

14

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

15

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp.

16

Transcrição do encontro de formação; registro reflexivo; transcrição dos
diálogos no aplicativo Whatsapp; Painel final, contendo novos desafios e
suas formas de enfrentamento.
Fonte: Elaboração do pesquisador.
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A leitura flutuante dos dados dispostos nessa tabela serviu para que se
levantassem tópicos (assuntos) que tivessem relação com a questão e com os
objetivos da pesquisa.
Em seguida, organizou-se novo quadro, tendo como eixo cada tópico. Em cada
um deles, organizou-se os excertos de texto que se aproximavam ou que tratavam de
um mesmo assunto. Nessa etapa, com um volume de dados menor, foram feitas
leituras mais cuidadosas e mais aprofundadas, desta vez com maior atenção ao
conteúdo semântico e lexical dos enunciados, o que permitiu que os tópicos fossem
reagrupados.
Finalmente, em novo exame cuidadoso dos tópicos reagrupados, buscou-se
relações e complementaridades entre eles, o que permitiu elencar temas que,
relacionados novamente aos referencias teóricos adotados e aos objetivos desta
pesquisa, sustentaram a elaboração dos seguintes eixos de análise:


Motivações para a escolha da coordenação;



Planejamento e organização da rotina;



Gestão do grupo de professores;



Estratégias para exercer o papel formador;



Indícios do desenvolvimento profissional;



Questões colocadas para o processo de inserção na coordenação.
Cada um deles será apresentado e discutido no Capítulo 4.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Aquilo de que nós falamos é apenas o conteúdo do discurso, o tema das
nossas palavras. Um exemplo de um tema que é apenas um tema seria, por
exemplo, “a natureza”, “o homem”, “a oração subordinada” (um dos temas da
sintaxe). Mas o discurso de outrem constitui mais do que o tema do discurso;
ele pode entrar no discurso e na sua construção sintática, por assim dizer,
“em pessoa”, como uma unidade integral de construção.
Assim, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e semântica sem
nem por isso alterar a trama linguística do contexto que o integrou.
Ainda mais, a enunciação citada tratada apenas como um tema do discurso,
só pode ser caracterizada superficialmente. Para penetrar completamente no
seu conteúdo, é indispensável integrá-lo à construção do discurso. Se nos
limitarmos ao tratamento do discurso citado em termos temáticos, poderemos
responder às questões “Como”, e “De que falava Fulano”, mas “O que dizia
ele?” só pode ser descoberto através da transmissão das suas palavras,
mesmo que só sob a forma de discurso indireto.
Entretanto, quando passa a unidade estrutural do discurso narrativo, no qual
se integra por si, a enunciação citada passa a constituir ao mesmo tempo um
tema do discurso narrativo. Faz parte integrante de sua unicidade temática,
qualidade de enunciação citada, uma enunciação com seu próprio tema: o
tema autônomo então torna-se o tema de um tema. (BAKHTIN, M.
(VOLOCHÍNOV, V.N.), 2004, p. 144)

Este capítulo trata da análise dos dados produzidos, com base no referencial
teórico adotado e apresentado nos capítulos anteriores, trazendo também outros que
se mostraram afins e necessários para sustentar o artesanato intelectual que se pode
empreender.
A escolha do excerto de Marxismo e Filosofia da Linguagem, na abertura deste
quarto e último capítulo, do linguista russo Mikhail Bakhtin, deu-se porque ele ilustra
os esforços e as tentativas que foram empreendidas para que essa não fosse uma
pesquisa meramente descritiva, que se limitasse a relatar o que as pessoas que
participaram do estudo pensavam ou diziam ou como se comportavam, mas também
trazer dados sobre o contexto nos quais seus enunciados foram elaborados.
Os dados aqui discutidos são frutos de uma combinação de enunciados, ora
dos próprios participantes, ora do que se ouviu, se viu e se pensou do que eles
disseram. Não se ouviu suas vozes, individualmente, e já foram apresentadas as
razões pelas quais se optou em não o fazer.
Parte-se do princípio que toda enunciação possui uma natureza social, e que a
linguagem determina a consciência, a atividade mental. Por sua vez, as ideologias
determinam a linguagem. (BAKHTIN, 2004). Ao mesmo tempo em que todo signo é
ideológico, as ideologias são reflexos das estruturas sociais. Afirmava Bakhtin que a
palavra é a arena onde se confrontam valores sociais contraditórios. (2004, p. 14).
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Os enunciados possuem uma natureza social, por isso, a fala, a enunciação,
tem valor. Ela carrega consigo as condições de comunicação e as estruturas sociais.
Com base nesses pressupostos, a palavra não é reflexo ou mera expressão da
realidade. A palavra é a realidade, já que serve de instrumento e de material das
relações e lutas sociais, na perspectiva do autor.
Por isso, a análise aqui apresentada foi elaborada com base em discursos.
Diretos e indiretos. Assumindo que todos eles são situados social e historicamente,
que sempre são posicionados, que são ideológicos, que não são neutros. Em um
contexto nacional no qual tramitam, nas pautas do poder legislativo, projetos como o
Escola Sem Partido19, é responsável acentuar que todas as pessoas tomam partido
de alguma coisa ou de alguma ideia, sempre. Com toda a carga semântica desse
advérbio. A comunidade científica também não é neutra e seus discursos também são
carregados de ideologia, pois:
... a palavra veicula, de maneira privilegiada, a ideologia; a ideologia é uma
superestrutura20, as transformações sociais da base refletem-se na ideologia
e, portanto, na língua que as veicula. A palavra serve como “indicador” de
mudanças. (YAGUELLO, 2004, p. 17).

O meu discurso também tem partido, tem lado e tem posição. Tem carne e
sangue. Assim como o discurso de todas as pessoas que empreenderam esta
pesquisa, comigo.
Com base nesses pressupostos é que a análise e a discussão dos dados foi
construída.

19 Cf. Escola Sem Partido. Disponível em: http://www.programaescolasempartido.org/. Acesso em
27/05/2017.
20 O conceito de superestrutura empregado pelo autor é aquele utilizado por Marx e Engels, na
construção do materialismo histórico e dialético. Na teoria marxista, grosso modo, a sociedade é
comparada a um edifício no qual as fundações (a infraestrutura) representariam as forças econômicas,
enquanto o edifício em si (a superestrutura) poderia representar ideias, valores morais, instituições
(religiosas, políticas, escolares etc.). Infraestrutura e superestrutura são independentes, não se diluem
uma na outra, mas uma constitui a outra, dialeticamente. A relação entre elas é que forma a estrutura
do sistema econômico e as relações sociais. O mesmo vale para a relação entre ideologia e palavra,
que constitui os enunciados que, elaborados na interação social, não são mera expressão da realidade,
mas sim a representação da realidade. A palavra é o substrato material semiótico que veicula
ideologias, e tem o potencial de exprimir e materializar as condições sócio-históricas que
contextualizam um dado discurso. Trata-se, também, de um signo linguístico e verbal, que constitui a
consciência, a ideologia, o pensamento e os sujeitos na interação dialógica. Para maiores informações,
cf. Freitas, 1999, p. 3.
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4.1 Movimentos de leitura-interpretação-apreensão-compreensão do fenômeno
investigado

4.1.1 Motivações para a escolha da coordenação

O tema das motivações para a escolha da coordenação foi elencado como eixo
de análise, pois se percebeu que tinha uma relação direta com as questões que se
colocaram como desafios da inserção na coordenação pedagógica.
Embora, nos últimos anos, o papel do coordenador pedagógico tenha se
tornado mais conhecido, ainda são muitos os problemas que precisam ser
solucionados, sobretudo aqueles que dizem respeito a um estatuto da coordenação
pedagógica, organizado por um corpo normativo de abrangência nacional. Como
afirmam Placco, Almeida e Souza, 2012:
Nos últimos dez anos, [...], a coordenação pedagógica foi instituída para todas
as escolas. As atribuições desses profissionais, definidas pelas legislações
estaduais e/ou municipais, são muitas, envolvendo desde a liderança do
projeto político pedagógico até funções administrativas de assessoramento
da direção, mas, sobretudo, atividades relativas ao funcionamento
pedagógico da escola e de apoio aos professores, tais como: avaliação dos
resultados dos alunos, diagnóstico da situação de ensino e aprendizagem,
supervisão e organização das ações pedagógicas cotidianas (frequência de
alunos e professores), andamento do planejamento de aulas (conteúdos
ensinados), planejamento das avaliações, organização de conselhos de
classe, organização das avaliações externas, material necessário para as
aulas e reuniões pedagógicas, atendimento de pais, etc., além da formação
continuada dos professores. Para essa última função, em particular, as
diferentes legislações preveem: atribuições explicitamente formativas;
atribuições potencialmente formativas (que constituem a maioria),
dependendo do sentido que o coordenador confira a sua ação formativa; e
atribuições administrativas. Com maior ou menor número de atribuições
formativas previstas, é inegável que essas legislações contribuem para a
constituição da identidade profissional do coordenador pedagógico como
formador. (p. 761).

As pesquisadoras defendem, contudo, que o papel central dos coordenadores
pedagógicos é a formação de professores, entendida como uma atividade centrada
na escola e nas suas necessidades, na relação de cada escola com suas
comunidades e qualificação dos processos de ensino e aprendizagem.
Para tanto, defende-se que é fundamental que as normas legais tenham foco
explícito nas atribuições do coordenador pedagógico centradas na formação de
professores e que elas partam de um conjunto de referências construídas em âmbito
federal, com a participação dos coordenadores pedagógicos em exercício nas escolas
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brasileiras. Com todos os riscos que isso possa trazer, é preciso que se tenha essa
coragem.
Isso é condição necessária para instituir uma profissionalidade do coordenador
(Domingues, 2014; Placco, Souza e Almeida, 2012).
O que se chama de “instituição de uma profissionalidade” não pode ser legal
ou vertical, sendo, por isso, um grande desafio. É algo a ser construído no seio da
democracia e depende de muitos atores. Sobretudo da comunidade acadêmica, que
tem poder de fala, junto dos coordenadores e demais profissionais da educação, na
pressão ao poder público. Além disso, quando se discute a importância e a valorização
do trabalho do coordenador pedagógico, não se trata de considerá-lo um agente
deflagrador de mudanças, em uma perspectiva redentorista e salvacionista. Como
afirma Domingues:
Não se trata de uma supervalorização de um personagem em detrimento dos
outros, pois [...] o projeto educativo de uma escola é (deve ser) uma
construção coletiva. Porém, nesse momento em que as políticas públicas
estabelecem de modo exacerbado que o sentido dessa função deve estar
ligado à formação do professor na escola, é importante rever o papel desse
profissional, para que a luta pela superação de uma identidade difusa,
enredada pelo sistema, não produza um afastamento entre a formação
proposta na escola e os projetos formativos coletivos e pessoais dos
docentes. (2014, p. 164).

Isso também significa que não se pode deixar de olhar para a identidade
profissional do coordenador, que é constituída não apenas a partir do que esse
profissional pensa a respeito de si mesmo ou de como ele se vê ou se sente na
profissão, mas também a partir do que todos os atores com os quais se relaciona
pensam dele. Esse movimento produz uma tensão permanente de atribuição (aquilo
que as leis, a literatura acadêmica, a comunidade, os professores etc, dizem
do/atribuem ao CP) e pertença (aquilo que o CP toma para si, do que é dito sobre ele).
(PLACCO e SOUZA, 2016, 2012; DUBAR, 2005).
A questão da profissionalidade, conceito já exposto no capítulo 2, aqui, se
refere a um estatuto que sustenta um processo referente ao “ser coordenador/viver
as experiências da/na coordenação pedagógica”, e que amalgama aspectos
normativos e legais – que determinam a existência de um estatuto de carreira, papeis
e funções e condições de trabalho, aspectos da formação – inicial e continuada e
aspectos relativos à identidade profissional dos coordenadores.
No tocante à identidade profissional, a partir de uma pesquisa realizada com
coordenadores de todo o país, Placco, Souza e Almeida afirmaram que:
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de um lado, o processo de [...] constituição identitária [dos coordenadores]
tem, em sua base, as características da docência, visto que são as
experiências decorrentes desta função que estruturam e sustentam a
coordenação pedagógica, no momento de seu ingresso na função. De outro
lado, o fato de os coordenadores pedagógicos terem pouco tempo nesse
exercício e na escola em que estão atuando e de não terem escolhido
ingressar na coordenação coloca-os diante de enormes desafios a sua
identificação com as atribuições da coordenação, e, por conseguinte, à
constituição de sua identidade profissional. (2012, p. 761).

As observações feitas até esse momento do texto representam um esforço em
demonstrar que há relações entre as motivações que conduzem os professores à
coordenação e os fatores que podem dificultar a instituição da profissionalidade do CP
e, consequentemente, trazer dificuldades para o seu desenvolvimento profissional. Na
verdade, o que a discussão deste eixo de análise mostra são sintomas de um
fenômeno mais amplo, que é justamente a falta de referenciais nacionais que
fortaleçam o trabalho do coordenador pedagógico. E as respostas para esse problema
não estão nos países do hemisfério norte, mas aqui mesmo e cabe aos brasileiros.
Tal afirmação se encontra com uma das afirmações feitas pelo grupo, durante a
pesquisa:
Agora que estamos aqui, trabalhando juntos, nós ficamos pensando que só
agora está ficando claro o porquê a gente escolheu a coordenação. Né,
meninas? É assim: foi porque a gente queria contribuir com a escola, com o
ensino, porque queria ter outras experiências, porque queria viver coisas
novas na profissão. Por outro lado, dá medo, todo mundo aqui teve medo,
né? Todo mundo falou isso. Então, a gente precisou de um “empurrãozinho
de outras pessoas” que falaram pra nós que a gente tinha que ser
coordenadora. Mas o problema foi ter ido pra escola e não saber direito por
onde começar, o que tem que fazer. Como é na prática esse negócio de
coordenação, sabe? Não tinha isso. Então a gente não sabia de onde partir.

Cabe acentuar que a defesa da criação de referenciais nacionais para a
atuação dos coordenadores pedagógicos, embora arriscada - porque pode se tornar
um protocolo esvaziado de sentido para os principais interessados -, é necessária,
pois não daria margens à criação de normas e leis tão diferentes entre si e que é um
dos pontos nevrálgicos da coordenação pedagógica, hoje. Mais uma vez, os
depoimentos trouxeram informações que se relacionavam com esse problema:
A gente veio pra coordenação e não sabia direito como começar. Aí, tá bom,
vamos olhar o que tá escrito no plano de carreira da rede. A gente olhou, tá
bom. A gente entendeu mais ou menos. A questão era: como coloca aquele
texto bonito em prática? Eu e a K. fomos pedir ajuda pra uma colega nossa
que é CP no Estado. Só que aí, lá, o negócio é completamente diferente.
Temos outra amiga que é CP em Jundiaí, já é outra coisa, em Cajamar outra
coisa. Cada lugar é de um jeito. Isso deixou a gente preocupada. Ajudou um
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pouco, mas a gente fica sempre com dúvida se a gente tava trabalhando
certo.

O discurso ilustra que o desalinhamento de funções do coordenador
pedagógico, na legislação das diferentes redes públicas, afeta o trabalho desses
profissionais, o que reforça a defesa pela existência de referenciais de atuação. Tão
melhor seria que os próprios coordenadores, organizados politicamente – por meio de
um órgão de classe – construíssem seus próprios referenciais de atuação, como
acontece com o Sistema Conselhos de Psicologia21 e com o Conselho Federal de
Serviço Social22.
Assim, o que afirmaram Placco, Souza e Almeida (2012), também corrobora o
que se apontou no Capítulo 1: há um intervalo entre a formação inicial e o ingresso
dos professores na coordenação, no qual não se cuida da “passagem” da docência
para a coordenação, que pode tanto intensificar dificuldades quanto não favorecer
uma tomada de consciência nem por parte do próprio CP e nem por parte dos
professores, que são seus interlocutores mais diretos, acerca das razões que
motivaram os primeiros a escolherem a coordenação, facilitando a produção de
conflitos que prejudicam o trabalho pedagógico. Sobre isso, o grupo Luísa Mahin
afirmou:
O que conduziu a maior parte de nós pra função da coordenação foram
razões alheias a nossa escolha. Agora isso vem mudando, mas no geral a
pessoa não pensa assim "ai, meu sonho é ser coordenador". Não. Em geral,
a gente é assim: alguém que diz pra você "poxa, você é boa professora, vai
pra coordenação". Ou estimula "eu acho que você podia se dar bem nesse
lugar, por que você não vai?" Aí, você pensa: "eu? não sei..." Sempre razões
alheias à própria escolha. E o ingresso, em geral, é sempre por convite,
alguém que convida "vem, faça", estimula, cutuca. Ou por transferência de
outra função. Tava fazendo outra coisa e por razões diversas alguém disse
"fulano, vem aqui pra coordenação". Não é, gente? Fora que, na formação
inicial, não se trabalha direito esse tema. Eu, a D., a M. e a K. não tivemos
quase nada de coordenação. Estou mentindo, pessoal? Fora que naquela
época a gente nem pensava nisso. A gente nem pensava que um dia ia ser
coordenadora.

O depoimento evidencia que a falta de atenção com a formação do
coordenador pedagógico e mesmo com uma definição mais clara acerca dos
momentos, espaços e tempos nos quais ela deve/pode ocorrer pode trazer elementos

21 Cf. Conselho Federal de Psicologia. Disponível em: http://site.cfp.org.br/cfp/sistema-conselhos/.
Acesso em 01/07/2017.
22 Cf. Conselho Federal de Serviço Social. http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/o-cfess.
Acesso em 01/07/2017.
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dificultadores do desenvolvimento profissional, como se discutirá com mais detalhes
adiante.
Mas, para além da questão da formação, é preciso acentuar que, nos diferentes
territórios e autarquias governamentais dos quais as redes públicas de ensino fazem
parte, os requisitos para acessar a função ou cargo de coordenador são muito
variados (alguns exigem formação em Pedagogia e outros, licenciatura em qualquer
área), como também se demonstrou no Capítulo 1. Isso ajuda a sustentar o argumento
que não é mais possível que isso seja decidido per si, como vem ocorrendo. Enfrentar
a construção de uma matriz de saberes e atribuições do CP brasileiro ou estimular a
organização política dos CPs (o que seria mais adequado a uma sociedade que se
pretende democrática) é urgente. E também necessário.
Quanto à questão da formação, não é intenção deste trabalho defender que a
formação ocorra num ou noutro curso23. Independente disso, é urgente que os
currículos de todos os cursos de licenciatura assegurem aos licenciandos noções
básicas de coordenação pedagógica, que seria também uma forma de, ao menos,
ajudar a legitimar a profissionalidade e a importância dos profissionais da
coordenação para a transformação das realidades sociais das escolas e das funções
que eles exercem.
Contudo, quando pensamos nos saberes necessários para o exercício da
coordenação pedagógica, é preciso ter em conta uma formação que possa oferecer:
... suporte teórico e prático para a ação desse profissional, [...] subsidiado
pelos estudos de teoria da educação, da didática, das metodologias
específicas e das disciplinas relacionadas às ciências da educação, atrelados
as experiências pessoais e profissionais vividas. (DOMINGUES, 2014, p. 27).

Para isso, não basta possuir um diploma de licenciado ou pedagogo, mas ter
acesso a condições específicas de formação, que só fazem sentido se estiverem
contextualizadas no momento que antecede o ingresso na coordenação e se houver
o acompanhamento dos coordenadores no início do seu trabalho.

23 Embora não seja esse o objetivo deste estudo, o tema da formação do CP não pode ser ignorado e
pede uma tomada de posição. Libâneo, 2002, por exemplo, defende que o curso de Pedagogia ou de
Estudos Pedagógicos forme exclusivamente pedagogos para as atividades de gestão, na qual se insere
a coordenação pedagógica. Como esse é um tema para o qual parece não haver consenso entre os
intelectuais do campo da Educação, tendo em vista as atuais Diretrizes Curriculares para o Curso de
Pedagogia, discute-se, nessa pesquisa, uma solução intermediária, que é a formação dos
coordenadores em contextos de trabalho, por meio da parceria entre universidades e redes de ensino,
e que também pode ocorrer, no que tange à certificação, no contexto do pós-graduação, especialmente
nos cursos de Mestrado Profissional, que vêm crescendo no país.
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Mais do que discutir requisitos de titulação, é preciso pensar nos contextos e
currículos da formação dos coordenadores. E a experiência vivida com o grupo Luísa
Mahin sugere que a formação em contextos híbridos (universidade e escola) pode ser
uma via para repensar a formação de coordenadores, para além dos espaços de
formação continuada, que também são necessários e valiosos.
Além disso, estudos empíricos como os de Domingues (2014); Placco, Souza
e Almeida (2012 e Placco); Almeida e Souza (2011) mostraram que a formação inicial
não prepara os professores para o trabalho na coordenação pedagógica.
Diante desses argumentos, reforça-se a especial atenção que as políticas
educacionais precisam dispensar ao tema da coordenação. Como acentua
Domingues, (2014):
... a formação inicial do coordenador pedagógico, somada naturalmente a
todas as outras experiências formativas vivenciadas por esse profissional,
assume um peso que pode determinar como a formação será conduzida, que
papel terá o professor e se a ação do coordenador será prescritiva ou produto
de discussões e de análise do currículo e da relação da escola com a
sociedade. (p. 28).

Além da questão da formação, como já se afirmou, a falta de um status
profissional da coordenação alimenta outros conflitos nos contextos escolares, que
dificulta que os coordenadores cumpram seu papel, como se pode verificar no
depoimento do grupo participante desta pesquisa:
Olha, nós entramos em acordo aqui com uma coisa que aconteceu com boa
parte de nós. Porque algumas de nós tem uma função de coordenadora na
rede, mas tem cargo de professora em outra prefeitura. Então as professoras
falam assim "porque é nítido que, quando as pessoas vêm pra um cargo de
suporte, vêm por conta do financeiro". Eu, pessoalmente falei "não, não é o
meu caso. Porque eu larguei uma outra prefeitura da qual financeiramente,
agora, se eu juntasse os dois, eu estaria bem melhor financeiramente. Eu vim
pela experiência. Eu vim pra aprender e compartilhar". E aí elas ficaram
olhando, ninguém respondia, ninguém falava... Mas é essa a questão, é
complicado falar. Porque, realmente, é uma hierarquia, e a impressão que dá
é que a gente tá em busca de poder, de controle. (coordenadora Rosa Maria).

O depoimento sugere que a coordenadora que elaborou o discurso acima
entende que há descrença, por parte dos professores de sua escola, de que ela seja
compromissada com o seu trabalho. O discurso sugere ainda que a razão que a
conduziu para a função teria sido meramente financeira. Embora isso pudesse ser um
fato, porque pode haver um aumento de salário (ainda que pequeno ou precário, como
demonstra a pesquisa de Placco, Souza e Almeida, 2012), já que se trata de função
gratificada, não parecia ser o caso.
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Contudo, há um aspecto no discurso da depoente, que merece atenção: a ideia
de poder e de controle sobre os professores. Embora não fosse essa a intenção
declarada pela coordenadora, em trabalho anterior, Pereira (2010) demonstrou que
as atuais configurações das políticas educacionais vêm favorecendo uma lógica de
controle, por parte do CP, do trabalho dos professores, que passam por processos de
fiscalização acerca do cumprimento das orientações curriculares, no âmbito de alguns
programas oficiais, como é o caso dos Programas Ler e Escrever e do PNAIC – Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para mencionar dois exemplos de
programas voltados à alfabetização, que foram lembrados pelo grupo:
Quando eu era professora no Estado, no tempo do Ler e Escrever, que tinha
aqui em Franco, também, a minha coordenadora vivia perguntando se eu
tinha feito sondagem, quantos pré-silábicos eu tinha, colocava cartaz na sala
dos professores, comparando quantidades de alunos, por hipótese de escrita.
Eu ficava tão nervosa! E me sentia culpada. Parecia que a coordenadora tava
sempre vigiando a gente. Aí eu pensava assim: “se um dia eu for
coordenadora, não quero ser assim”. Coordenadora tem que ajudar a gente,
não fazer a gente se sentir sem chão. Mas agora que eu virei coordenadora
tem professora que já acha que eu quero vigiar, que eu quero apontar erros.
Deus sabe que não é isso. (Coordenadora Xanduzinha).

O depoimento da trabalhadora sugere a existência de uma “cultura” do controle
do trabalho docente que atravessa e “envenena” as relações do coordenador com o
professor.
Essa ideia ganha força quando se pensa que há correlações entre o
depoimento acima e o anterior. O discurso das professoras para a coordenadora
("porque é nítido que, quando as pessoas vêm pra um cargo de suporte, vêm por
conta do financeiro”), por exemplo, sugere que suas relações interpessoais, que estão
em processo de construção, já que a coordenadora estava iniciando na função,
estavam em risco de corrosão. A ideia de corrosão foi emprestada do título de uma
obra de Richard Sennett24, para ilustrar que, assim como o ferro - matéria
aparentemente resistente e durável -, as relações podem ser corroídas, não pela ação
do tempo e da umidade, como ocorre com esse metal, mas pela falta de respeito, de
confiança, de vínculos de afeto, de disponibilidade de se encontrar com as outras
pessoas ou de laços sociais seguros, já que eles implicam que as pessoas assumam
compromissos umas com as outras (Bauman, 2001).

24 SENNETT, R. A corrosão do caráter. O desaparecimento das virtudes com o novo capitalismo. Rio
de Janeiro: Best Bolso, 2012.
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Essa corrosão encontra explicação em um fenômeno sociológico, que não
pode ser entendido como um conflito interpessoal descolado de um contexto. Não se
pode deixar de observar, também, que, na arena discursiva, pode-se encontrar
elementos que sugerem que as professoras estão resistindo às coordenadoras. E
essa resistência não pode ser entendida de forma naturalizante e descolada do social.
A forma como as resistências podem chegar às relações interpessoais entre os
trabalhadores poderá ser mais ou menos “envenenada” (CLOT, 2006) a depender do
nível de consciência que venham a ter acerca dos contextos nos quais seu trabalho é
forjado. Quer-se afirmar com isso que a “culpa” pelo que se chama de corrosão das
relações não pode ser atribuída unicamente aos sujeitos envolvidos no conflito.
Sequer cabe a ideia de culpa, que se rejeita com veemência.
Especialmente no que se refere à resistência dos professores ao coordenador,
ela pode se produzir quando o CP é visto como um representante de um determinado
projeto político ou de poder. E, neste caso, a resistência pode ser a formas de controle
ou à fiscalização da sua docência, já que o CP pode se transformar em um guardião,
fiscal ou em uma espécie de “polícia” de uma política de governo ou de um projeto de
poder, tenha ele ou não consciência disso. (Pereira, 2010).
Venco e Rigolon (2014), trataram do tema das formas de controle sobre o
trabalho docente quando afirmaram que elas se intensificaram e se refinaram, nas
últimas décadas:
... [A visão gerencialista de educação] favoreceu a inserção de novas formas
de controle do trabalho docente e a tentativa de reduzir a autonomia dos
docentes, diante de programas marcados pela prescrição do trabalho e pelo
aprimoramento de formas de avaliações sistemáticas; simultaneamente,
foram instituídas a bonificação e as provas de mérito, que, [...]nutrem um
crescente processo de individualização entre os professores. (p. 50).

Essa afirmação leva à reflexão de que o suposto descrédito das professoras
em relação ao que teria levado a profissional depoente a escolher ser coordenadora
parece indicar o que as autoras denominam “crescente processo de individualização
entre os professores”. E se o sistema supervaloriza a individualização, estimula-se a
competição. Ao estimular a competição, o trabalho coletivo e colaborativo cai em risco.
Intencionalmente, o sistema, ao produzir individualização, promove apenas a
reunião de uma “multidão de indivíduos com um amontoado de experiências”
(THOMPSON, 2015, p. 12) constituídas em um mesmo espaço-lugar. E uma multidão
de indivíduos não constitui uma classe. Thompson (2015) bem observa que classe
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são as relações, ideias e instituições vividas e negociadas por um coletivo, organizado
em torno de um compromisso comum enquanto vive sua própria história. Uma
determinada classe de sujeitos é uma formação social e cultural que só pode ser
estudada quando ela mesma opera durante um considerável período histórico. E os
coordenadores pedagógicos vêm operando a um tempo considerável.
Retomemos a discussão sobre as razões pelas quais um coordenador pode vir
a tomar parte de um grupo de coordenadores. A ideia (generalizante) de que ninguém
escolhe ser coordenador por compromisso, mas por dinheiro, é um sintoma do que se
acabou de se discutir. Ela é uma expressão da individualização promovida pelas
atuais políticas de individualização dos governos que estão no poder. E o que elas
produzem acentua as dificuldades na construção dos vínculos que favoreceriam a
construção de um trabalho coletivo e colaborativo.
Para a coordenadora que deu o depoimento, ficou o desafio de provocar a
construção de laços fortes com seus professores. Em certo nível, ela parece se sentir
frustrada por ter que buscar, magicamente, algum recurso para criar vínculos com
seus professores. Ocorre que ninguém se reinventa sozinho. As reinvenções só se
produzem no coletivo. Essa seria a única forma de enfrentamento das diferenças
individuais e da busca por um “nós” comunal, tão necessário ao trabalho educativo
(SENNETT, 2012).
Durante a pesquisa-formação, para o enfrentamento de um desafio grande
como esse, discutir formas de realizar a gestão do grupo de professores parecia
relevante. Tanto o foi, que o tema emergiu como uma necessidade formativa do grupo
e, depois, configurou-se em eixo de análise, como se verá a seguir.
A gestão de grupos passou a ser tratada como uma das funções formadoras
das coordenadoras pedagógicas. Porém, para que se chegasse a esse tema, havia
um obstáculo mais urgente: a atribulada rotina das coordenadoras, assunto discutido
no eixo de análise apresentado a seguir.

4.2 Planejamento e Organização da rotina

Durante a pesquisa-formação, um dos principais obstáculos identificados, no
que se refere ao exercício das funções formadoras do grupo foi o planejamento e a
organização da sua rotina. O problema com a organização das rotinas revelou-se uma
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das principais queixas trazidas pelo grupo, como se pode exemplificar com o discurso
abaixo:
... infelizmente o coordenador pedagógico deixa de fazer a função dele em
vários momentos do dia. Ele tem que estar no pátio, ele tem que estar na
secretaria, ele tem que estar na saída, ele tem que atender pai, tem que
atender telefone [...]... Fazer uma série de coisas ao longo do dia, que chega
no final do dia você fica extremamente frustrado porque você olha as suas
coisas e elas continuaram do mesmo jeito. Não é, meninas?

No processo de acolhimento dessa queixa do grupo, como se afirmou
anteriormente, sugeriu-se o estudo de um texto de Christov (2003), na qual a autora
reflete sobre as interrupções sofridas pelos coordenadores pedagógicos, no
desenvolvimento de suas funções formadoras.
Sustentado por ele, o grupo ficou incumbido de explicitar as razões ou os
condicionantes que faziam com que ele se ocupasse com tarefas que, originalmente,
não faziam parte de suas atribuições.
O grupo apresentou duas grandes razões. A primeira delas tinha a ver com a
falta de compreensão dos diferentes atores escolares em relação ao papel e às
funções das coordenadoras. Segundo elas, as diretoras entendiam que deveriam
apoiar os professores, sem que o conceito de “apoio” estivesse muito claro:
A gente ouve muito aqui que é pra gente apoiar os professores e parar
com conversinha no HTPC. Elas acham que estudar e discutir é
conversinha. Difícil!

As dificuldades nas relações interpessoais se apresentavam não apenas com
os professores, mas também com os diretores, o que sugeriu que o problema com as
rotinas atribuladas era sintoma de problemas relacionais mais profundos que, por sua
vez, desembocava na falta de um projeto de trabalho coletivo. Naquele contexto, era
necessário que as relações interpessoais não fossem vistas como problemas que
paralisassem o grupo, mas como um desafio que poderia produzir movimento. Como
afirmam Furlanetto e Monção (2016):
[...] as relações interpessoais estão na base dos trabalhos em grupo. Elas
podem favorecer como também dificultar sua execução, considerando que
eles implicam momentos de encontros, mas também de desencontros, o que
requer aceitar e lidar com as diferenças, bem como encarar os conflitos que
muitas vezes emergem dos contextos educacionais. É importante salientar
que nem sempre os desencontros e os conflitos se configuram como
problemas a serem evitados; muitas vezes, cabe a eles retirar os indivíduos
de suas zonas de conforto, requerendo que o outro seja ouvido e que o grupo
se movimente. Para que o projeto pedagógico da escola seja construído
democraticamente, é necessário que os diferentes atores educacionais
exponham e confrontem suas crenças, sonhos e ideias. (p. 59).
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Percebeu-se, então, que a relação conflituosa das coordenadoras com as
diretoras parecia trazer explicações para as dificuldades encontradas pelas
coordenadoras, tanto em planejar uma rotina de trabalho compatível com aquilo que
elas acreditavam que estava no escopo de suas funções, quanto em executar,
minimamente, o que haviam planejado. Por isso, esse problema foi trabalhado com o
grupo, dentro das possibilidades e limites da pesquisa-formação.
Mas não era somente esse problema que incidia sobre a questão da rotina das
participantes. Os professores e funcionários associavam-nas à resolução de
problemas de indisciplina, corroborando os dizeres de Christov (2003):
Em geral, os professores valorizam os coordenadores como profissionais que
podem auxiliar a gestão da disciplina junto aos alunos. Ainda é bastante
frequente o expediente, por parte dos professores, de pedir a alunos
indisciplinados que saiam da sala de aula para conversar – e levar broncas –
com a coordenação. (p. 68).

Pressionadas entre os diretores, os professores e os funcionários do apoio,
elas acabavam atendendo ao que esses diferentes públicos pediam:
A gente faz, não é pessoal? Senão, é taxada de incompetente e tiram a gente
do posto [de trabalho]. A gente também não quer ser vista como incapaz.
Então a gente faz, né?

A partir do estudo e da discussão do texto de Christov (2003), o grupo
empreendeu o planejamento de estratégias de enfrentamento para os problemas
relatados por ele. As principais estratégias foram: elaborar uma rotina pensada a partir
das necessidades de cada escola e de cada grupo de professores, conversar com as
diretoras para negociar a implementação dessa rotina, pedindo-lhes respaldo para
colocá-la em prática e procurando minimizar as chances de conflitos de comunicação
com elas.
O trabalho do CP é uma função do magistério e as participantes carregavam
suas experiências como professoras para a execução das suas novas atividades,
como já se afirmou. O movimento de reflexão que faziam, entre um encontro e outro,
corroborava essa ideia. A atividade docente, caracterizada pelo ensino, começa com
um ato de razão, continua com o processo de raciocínio, culmina em ações para
transmitir, extrair, envolver ou atrair, e em seguida sofre muita reflexão até o processo
começar de novo. (SHULMAN, 2015, p. 213).
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E esse processo de reflexão intensificou-se no grupo. Tanto que se percebeu
que, quando o trabalho de reorganização das rotinas começou a se acomodar, a razão
começou a trazer novos dados e a produzir movimentos de metareflexão:
Mas a gente pensa até... acorda e tem ideias que não saem da cabeça, mas
quando a gente chega na escola, a gente não consegue desenvolver nada
do que pensou. Por outro lado, no encontro passado eu fui embora pensando:
"peraí, eu sou metade vítima, metade cúmplice disso aí". Então, eu liguei pra
K. e falei pra ela: "a gente conta ou não conta pro Rodnei que se a gente não
fizer esse monte de coisas que a gente tava fazendo, a gente não sabe direito
o que colocar no lugar?"(risos). É isso. A gente já percebeu que tá
complicado. Mas agora a gente faz o quê?

O depoimento ilustra a descoberta de que a ação formadora das participantes
dependia, antes de qualquer coisa, da autovalorização e de uma organização
consciente das próprias atividades, até mesmo para que se pudesse lutar por
conquistas e mudanças que dependiam de outros atores, profissionais e instâncias de
poder. Além disso, havia despertado tanto dúvidas (“a gente não sabe direito o que
colocar no lugar”) quanto o desejo de conhecer (“agora a gente faz o quê?”). Além
disso, havia a contribuição da formação e do estudo. O depoimento alude ao seguinte
texto:
Jean-Paul Sartre é autor de uma afirmação muito interessante que pode ser
encontrada na abertura do livro O segundo sexo, de Simone de Beauvoir:
“Metade vítima, metade cúmplice: somos todos nós”. Sob a inspiração dessa
frase, que se aproxima de um poema, sugiro que os coordenadores
pedagógicos leitores deste artigo façam o exercício de identificar em que
medida são vítimas, em que medida são cúmplices nesse processo de
interrupção de sua ação como educadores. (CHRISTOV, 2003, p. 70).

O grupo, que ficou muito afetado pelo texto, começou a fazer novas reflexões:
Eu quero falar da questão da gente tentar ser um pouquinho de tudo
[substituir/cobrir outros profissionais da escola] e ver lá o diretor sem ninguém
e a gente ter que ajudar. Mas, nessa, a gente realmente acaba se sentindo
frustrada, eu pelo menos, porque uma hora vem um e diz "ah coordenadora,
você pode resolver o problema do menino?", "olha, o menino caiu, machucou
a perna, você tem que levar o menino pro hospital", "olha, o fulano tá
passando mal, não tem telefone, você tem que levar ele em casa". E aí...
Você olha pra sua rotina no final do dia e fala "meu deus, eu fiz um monte de
coisas, mas não foi nada daquilo que eu planejei. Mas, é interessante ver,
como a M. também falou, embora nós tenhamos feito várias coisas que a
priori não são da nossa rotina, mas nós temos feito, sim, não podemos deixar
de olhar praquilo que nós planejamos, e nos vermos realmente enquanto
coordenadoras. Temos que parar de fazer um monte de coisas para assumir
o nosso papel. (Coordenadora Janaína)
Os professores sempre procuram a gente. Pra tudo. É lá atrás do
coordenador que eles vão. De repente, eu falo "você resolve com a
secretária?" "isso você conversa com a diretora?" E vou delegando, dividindo
um pouco essa tarefa, porque tudo eles vêm em cima da gente. E, nessas, a
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gente não quer dizer "não vou fazer", mas fala assim "tá bom, eu vou anotar
aqui e eu vejo pra você". Só que esse eu vejo pra você, quando você vai se
dar conta, você já tá com a lista enorme de coisas. Então, agora eu tô assim:
"você conversa com a secretária, que ela resolve pra você, fala com a
diretora, vê o que ela tem a te dizer sobre isso". Agora é assim!

Como os depoimentos sugerem, a partir do estudo e da reflexão coletiva, o
grupo foi ampliando seu autoconceito, uma condição importante para que formas de
pensar e de agir pudessem abrir novas oportunidades de autorregulação
profissional25. (MONTEIRO, 2015).
Neste momento da formação, quando algumas coordenadoras começaram a
relatar mudanças de postura, outras se sentiam provocadas:
Eu e a D. estamos aqui, provocadas. Continuamos com aquela impressão
nossa de quando chega no final do dia, e dá a impressão de que a gente não
fez nada. Então o que a gente fez? Fizemos uma rotina e procuramos seguir
a rotina. Fizemos a rotina, aí qualquer coisa que sai fora daquela rotina, a
gente anota. E depois a gente vai falar com a diretora pra ela ajudar a gente
a ver como pode melhorar. [...] E essa frustração de chegar ao fim do dia e
achar que não fez nada, aliviou um pouco depois que começamos a anotar.
Mas a gente às vezes fica com a sensação que tá improvisando, né, D.?

E as respostas e saídas foram elaboradas no próprio grupo:
Gente, tem improviso e improviso. Tem improviso que tem a ver com
enfrentar um problema que nem você sabia que conseguia responder e tem
improviso por falta de planejamento e por falta de estudo. Agora a gente sabe
diferenciar isso no nosso trabalho, a gente tava conversando isso. Sabe ou
não sabe? Perfeito não é, e acho que nunca vai ser. Mas melhorou muito.

No que se refere à ideia de que estariam improvisando, Tardif (2007) lembra
que os saberes práticos da docência se constituem no cotidiano de trabalho, a partir
dos dilemas da prática. O mesmo vale para o coordenador pedagógico. Como ele
desenvolve o seu trabalho em um contexto plural, multidimensional e complexo
(BENETTI, 2012), os saberes que precisa mobilizar para desempenhar sua atividade
são muito permeáveis, e sofrem influências constantes de outros profissionais, atores
sociais e diferentes variáveis (TARDIF e LESSARD, 2009).

25 Regulação professional refere-se “às formas de acesso/ingresso a uma profissão e a supervisão do
modo como é exercida”. (MONTEIRO, 2015, p. 68). A partir dos dados produzidos neste estudo, no
tocante às motivações que podem conduzir um professor à coordenação pedagógica, é possível afirmar
que compreendê-las é fundamental para que esses aspectos sejam pensados e considerados em
processos formativos de CPs. Quanto maior a consciência acerca dos motivos que o conduziram à
escolha da coordenação e da importância do seu papel na dinâmica da escola, maior a possibilidade
de que ele próprio regule a sua atividade, já que tudo isso pode incidir sobre o seu desenvolvimento
profissional. E o processo de tomada de consciência pode ser fortalecido entre os pares, no coletivo,
como ocorreu com os participantes da pesquisa.
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Além disso, os contextos de atuação do CP, que extrapolam os da sala de aula,
são pouco estruturados, marcados por problemas incomuns, que não têm nenhum
tipo de resposta pronta, e que na maioria das vezes exigem uma decisão rápida,
urgente e incerta. (IMBERNÓN, 2011; PERRENOUD, 2000).
A ideia de improviso também sugere que as experiências profissionais vividas
pelas coordenadoras iniciantes são privadas. Suas dúvidas e práticas não são
assistidas no momento em que estão ocorrendo. E isso aumenta a necessidade de
adaptação e a sensação de improvisação (BENETTI, 2012).
Há que se acentuar que o trabalho da coordenação se dá em contextos
institucionais com características diferentes e específicas, com culturas locais que
também podem ser próprias e/ou diferentes entre si (VAN ZANTEN, 2011; PÉREZGOMEZ, 2001).
Além disso, como os depoimentos anteriores sugeriram, o trabalho do
coordenador sofre as influências de outras hierarquias de poder (como é o caso do
diretor), que podem prescrever mais ou menos atribuições, por sua vez, mais ou
menos adequadas ao trabalho deste profissional. Esse processo, que pode trazer
muitos obstáculos à atividade do CP, pode ser agravado pelo corpo difuso de leis e
normas que têm regido o seu trabalho, como já se discutiu ao longo deste trabalho.
Durante as tentativas de fazer proposições que ajudassem as participantes do
estudo a enfrentar seus desafios e dilemas profissionais, foram observados avanços.
E a cada avanço, novas dúvidas surgiam e o grupo as apresentava e pedia por auxílio.
Nesse movimento, cabe expor o trabalho que foi feito, de reorganização das rotinas,
a partir de um texto de Placco (2003), no qual a pesquisadora afirma:
Dado que o trabalho do(a) coordenador(a) pedagógico-educacional visa ao
melhor planejamento possível das atividades escolares, faz-se necessário
que ele(a) seja capaz de analisar suas ações no dia-a-dia, identificando quais
aspectos – e em que medida – podem e devem ser aperfeiçoados ou
organizados melhor. Neste sentido [...] propõe-se [o uso] de algumas
categorias de análise [...}: IMPORTÂNCIA – ROTINA e URGÊNCIA –
PAUSA, [proposta] por Gonçalves (1995) [...] para a organização e o trabalho
do(a) coordenador(a) pedagógico-educacional. (p. 48).

A autora explica que as atividades de importância são aquelas previstas para
atingir as finalidades educativas previstas nas propostas pedagógicas das escolas e
são comprometidas com mudanças. As atividades de rotina são aquelas ligadas ao
funcionamento do cotidiano, para o qual o coordenador precisa ter atenção, para que
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não produzam mesmice ou desvio de atenções. Já as atividades do par urgênciapausa emergem das necessidades cotidianas e da dinâmica de cada escola.
A proposição de Placco (2003), subsidiou o processo de reorganização das
rotinas das coordenadoras, produzindo efeito positivo, conforme ilustra o depoimento
a seguir:
Nós colocamos aqui, fazer o HTPC e orientar as HTPIs é importância-rotina.
Ajudar os professores iniciantes é importância. Parar e estudar é importânciarotina e resolver o problema da classe que a professora se acidentou é
urgência-pausa. Não porque a gente tinha que entrar em sala, mas porque
os meninos não podiam ficar sem aula. Mas a classe que está mal em
matemática também é urgência, né K.? O que você acha?

E para que não fique no leitor a impressão de que o processo de formação
produziu resultados imediatos e automáticos, foi no 10º encontro que alguns ecos do
que havia sido estudado sobre planejamento e rotina se fizeram ouvir:
Muito da nossa insegurança era gerada por um planejamento que não estava
bem estruturado, não estava bem encaminhado, bem organizado. Agora
melhorou muito. Estamos mais confiantes.

O trabalho com as rotinas, uma vez tratado, abriu caminhos para que outros
temas pudessem ser abordados e ampliados, o que não significa que os anteriores
tenham

sido

esquecidos

ou

abandonados.

Ao

contrário,

eles

foram

se

complexificando e se amalgamando.
O enfrentamento dos desafios relacionados à rotina fez, como já se afirmou,
com que as questões sobre a gestão de grupos se tornasse objeto de reflexão do
grupo, corroborando a análise de Placco (2003):
Urge [...] que o(a) coordenador(a) pedagógico-educacional se dê conta da
necessidade de PAUSAS que lhe possibilitem – e aos demais educadores da
escola – momentos fundamentais de relacionamento e trocas que “afinem”
sua comunicação e seu entendimento sobre as pessoas, o que lhes
possibilitará, simultaneamente, comunicação e compreensão, parcerias e
solidariedade entre os profissionais, no caminho de reflexões que gerem
soluções mais aprofundadas e criativas quanto aos obstáculos e problemas
emergentes no caminho do cotidiano, relações mais ricas e profícuas entre
todos os educadores e os educandos da escola. (p. 52).

As questões relativas aos obstáculos gerados pelos problemas cotidianos
enfrentados pelas coordenadoras, como se pode perceber, direcionava-se para uma
dificuldade de cumprir seu papel como formadoras, tanto por assumirem tarefas que
não eram propriamente suas, como pela falta de compreensão dos outros
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profissionais que se relacionavam com elas, o que provocava conflitos e que lhes
gerava angústia e sentimentos de frustração.
Embora o processo de compartilhar experiências e procurar soluções em
conjunto parecesse fortalecer o grupo, a resolução do problema da falta de
compreensão sobre as suas funções (Placco, Almeida e Souza, 2011) não dependia
somente delas. Assim, o encaminhamento dado foi uma conversa do pesquisadorformador com a gestão da secretaria, que se comprometeu a empreender ações junto
às diretoras das escolas, para que esse problema fosse minimizado.
Esse encaminhamento foi compartilhado com o grupo, com o qual se
desenvolveu o tema da gestão do grupo de professores, no sentido de fortalecer a
tarefa que lhes cabia: a formação continuada dos professores. E a gestão do grupo
era parte desse processo e revelou-se parte essencial da formação e da atuação
profissional das coordenadoras, conforme se poderá verificar a seguir.

4.3 Gestão de grupos

Ao se tomar a questão da gestão de grupos não apenas como tema, mas como
um saber do coordenador pedagógico, é preciso entendê-la como uma variável
importante para que a formação de professores centrada na escola possa ocorrer.
Como afirma SOUZA (2003):
A necessidade da formação contínua do professor é uma responsabilidade
que o coordenador pedagógico tem de enfrentar. Digo “enfrentar” porque é
dele a função de formar esses profissionais dentro da instituição em que atua,
e sabemos que a formação contínua é condição para o exercício de uma
educação consciente das necessidades atuais dos alunos que frequentam a
escola. A escola só se caracteriza como tal porque tem em seu bojo
professores e alunos. Os professores formam um grupo e, mesmo
considerando a individualidade de cada um, o grupo interfere na atividade do
professor, que se norteia de acordo com a relações estabelecidas nesse
espaço de interação. Entretanto, não basta uma somatória de pessoas para
existir um grupo e, tendo em vista que os professores devem ser liderados
pelo coordenador pedagógico, necessário se faz pensar em como possibilitar
a construção do grupo, para desenvolver um trabalho coletivo rumo à
superação das fragmentações hoje comuns nas escolas. (p. 27).

Como afirma a autora, um grupo não é “um amontoado de pessoas”, e não
basta que um coordenador com um conjunto de professores esteja na mesma escola
para estabelecê-lo.
A ideia de grupo tem de estar desvinculada de um caráter mecânico que deduz
a ação de seus integrantes unicamente a partir da posição que ocupam na escola, ou
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da categoria a qual pertencem (coordenador ou professores). Ao se tratar do tema
dos grupos, não se pode deixar de fora a incorporação da subjetividade:
A incorporação da subjetividade, da pessoalidade e, portanto, dos elementos
constituintes da cultura, é a possibilidade de um real contato com a dinâmica
da história humana, que é feita por seres humanos concretos que se
encontram em sujeitos coletivos concretos e não em abstratos conjuntos
derivados de um entendimento dedutivo da sociedade. [...] O que faz a
história são sujeitos coletivos concretos. (SILVA, 1996, p. 92).

Quando se pensa na ideia de incorporação das subjetividades, cabe lembrar
FOUCAULT (1977), que afirmava que, nos nossos dias, o poder exercido não se dá
necessariamente por um controle coercitivo direto. Isso ocorre de uma forma mais
efetiva e mais profunda, por meio de produção de identidades. A identidade, que nos
definiria como pessoa (é a resposta à pergunta: quem somos?) estabelece os limites
subjetivos da nossa ação. Tudo o que fazemos costuma ser o que acreditamos que é
possível de ser feito. E isso é definido pelo poder das instituições que, ao produzir as
identidades, produz também a ação possível daqueles a quem controla.
Uma das principais manifestações da incorporação da subjetividade nas
relações grupais se manifesta pelas expectativas que as pessoas constroem umas
em relação às outras. E tomando as expectativas dos professores em relação à ação
das coordenadoras iniciantes que participaram deste estudo, cabe mencionar que o
trabalho com gestão de grupos mostrou-se como um desafio difícil de ser enfrentado
por elas:
[...] é muito difícil [..] lidar com o que as pessoas esperam de você. O que o
grupo espera de você. Porque a gente, enquanto coordenador, tem um papel
específico dentro da escola. Só que a gente passa pela questão também,
acho que mais uma questão humana, né? Porque às vezes uma pessoa
espera uma coisa de você que não é a sua função, digamos assim. Porque
um é diferente um do outro, e aí, como é que eu sou a pessoa que a L. espera,
a pessoa que a M. espera, a pessoa que fulano espera, quando tudo isso é
diferente? Porque a gente tem que lidar com isso também, com essa questão
humana do relacionamento de grupo. Pra mim pessoalmente, isso não é fácil,
porque eu não costumo ter meio termo. Aqui estou aprendendo a ponderar
mais.

A coordenadora Janaína alega que, apesar da dificuldade, a possibilidade de
ter espaço para refletir sobre essas questões promoveu aprendizagem. E ela destaca
a importância de um dos saberes do coordenador pedagógico estar relacionado à
gestão do grupo de professores, o que foi uma constatação importante, que se
aproxima do que afirma SOUZA (2003):

178

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

Como os processos de diálogo eram sempre coletivos, e uma voz
complementava a outra, o grupo compartilhava estratégias e procurava trazer
exemplos que pudessem contribuir com as dúvidas das colegas. E a ideia de
enfrentamento de conflitos e buscar caminhos para a sua superação surgiu:
Eu tive um problema uma vez, eu tive um professor que era assim: tudo o
que o grupo ia decidir, ele era contra, tudo o que vinha da secretaria era
contra, e assim, mobilizava o grupo pro lado dele pra ser contra. E você
percebia que o objetivo ali era claramente me testar, e eu, toda lady, né? Aí
teve uma fala dele assim: "eu não quero que você pense que eu sou chato,
mas eu tenho que falar". Aí ele falou, o que ele falou não tinha nada a ver,
mas tudo bem. Deixei ele falar. No dia seguinte, no HTPI, ele falou assim
"olha, eu preciso falar com você. Você [...] achou que eu tava tumultuando?",
eu falei "de jeito nenhum, eu acho que ali é um espaço que a gente tem que
colocar as nossas opiniões, porque eu não posso chegar aqui, enquanto
coordenadora, e expor o que eu acho e vocês falarem amém. Você tem, sim,
que colocar o seu ponto de vista, você tem, sim, que falar, isso enriquece
demais o HTPC". Pergunta se mais uma vez ele ficou me testando? Parou.
Agora ele fala, sim, coisas pertinentes, ele expõe as dúvidas dentro do
contexto, mas aquela atitude de ficar cutucando pra ver até onde você ia,...
parou.

A análise das duas situações fez com que o grupo avançasse em suas
reflexões:
É assim, gente, essa é a vida. É humano, tem a ver com as relações, a gente
precisa sentir confiança. A gente tem que pensar em jeitos dos professores
confiarem na gente, no nosso trabalho. A gente também demora pra confiar,
não é? A gente também não vai confiando nos outros assim... Foi assim
aqui... A gente agora confia, mas no começo a gente tinha receio. Não é?

A conclusão acima sugere uma percepção de que a legitimidade do papel das
coordenadoras era algo a ser construído e que elas a denominaram “confiança”. Se
se tomar a bitransitividade do verbo confiar como ponto de reflexão, seu significado
se direciona para a entrega de cuidados, colocar algo sob a guarda de uma pessoa,
entregar uma responsabilidade a alguém.
Neste caso, confiar é uma palavra importante quando pensamos no papel
formador do coordenador pedagógico, visto que, em certa medida, quando dizemos
que ele tem uma função formadora, ele se torna responsável por zelar pelo
desenvolvimento profissional dos professores. E, para que isso seja possível, é
preciso que haja um nível mínimo de confiança profissional entre coordenadores e
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professores, para que se construa o engajamento e a confiança necessários à reflexão
sobre/nas/das práticas escolares que sustentam essa relação.
O reconhecimento dessa relação, que se expressa na frase “Foi assim aqui...
A gente agora confia, mas no começo também tinha receio. Não é?”, sugere, portanto,
que o grupo ponderou que precisava integrar essas percepções ao seu trabalho,
tratando-se de um saber profissional.
No que se refere à legitimidade do papel dos coordenadores, na condição de
formadores, no contexto da pesquisa, mais uma vez aparece a ideia de cargo de
coordenação como um processo de ascensão profissional e financeira.
Não que não possa ser – ou que não seja – mas a dimensão econômica e de
status hierárquico parece se sobrepor ao reconhecimento de um cargo profissional de
fundamental importância para o trabalho educativo. Em múltiplas situações, o que os
diálogos com as coordenadoras revelam é que seus colegas de trabalho não
acreditavam que elas tinham acessado a função por compromisso ou por querer um
novo desafio profissional, mas por questões financeiras:
[as professoras] falaram assim "porque é nítido que quando as pessoas vêm
pra um cargo de suporte vem por conta do financeiro". E falei "não, não é o
meu caso. Porque eu larguei uma outra prefeitura da qual financeiramente,
agora, se eu juntasse os dois, eu estaria bem melhor financeiramente. Eu vim
pela experiência. Eu vim pra aprender e compartilhar". E aí elas ficaram
olhando, ninguém respondia, ninguém falava... Mas é essa a questão, é
complicado falar.

Ao analisar o plano de carreiras e salário aos quais estavam submetidas,
reconhece-se, de fato, que elas têm remuneração um pouco maior que os
professores, igual à dos vice-diretores e menor do que o de diretoras e supervisoras.
Essa variável material tanto expressa uma representação sobre o modo como a
complexidade e o reconhecimento do trabalho são compreendidas pelo poder público,
quanto instauram uma desigualdade que contribui para o enfraquecimento da
profissionalização da coordenação pedagógica, do seu papel formador; produz
conflitos nas relações cotidianas e promove, como uma de suas consequências mais
perceptíveis, uma visão da coordenação como um posto de trabalho de passagem ou
como etapa para “alcançar” a direção, a supervisão ou uma vaga de técnico/formador
na secretaria de educação. Os diálogos traziam exemplos fortalecedores das
percepções deste pesquisador sobre esse fenômeno:
São poucas as pessoas que não veem o cargo de gestão como uma forma
de estar além, de estar acima, né?
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Eu, por exemplo, era diretora e agora fui colocada na coordenação. Eu vi
olhares e pessoas cochichando. Parece que eu ter vindo pra coordenação foi
castigo.
A P. e a M. eram coordenadoras e viraram formadoras. Vocês lembram da
M., que no começo dessa gestão era supervisora e depois foi colocada na
coordenação? Ela até pediu licença sem remuneração aqui da rede.

Além disso, conforme indicam os registros de diário de campo deste
pesquisador, ao final do ano letivo em que a pesquisa se desenvolveu, duas
coordenadoras foram indicadas para a direção, o que representou uma perda
considerável para suas escolas, visto que vinham passando por um processo de
visível desenvolvimento. Observou-se também que uma diretora foi “rebaixada” a
coordenadora, conforme a própria afirmou ao pesquisador, em uma conversa, durante
o horário de intervalo.
Outro ponto de conflito, relacionado à gestão de grupos, na visão das
coordenadoras, era a relação profissional de professores experientes com iniciantes:
... nem sempre quem é o mais velho é o que faz tudo perfeitamente. [..] Olha,
é difícil não ter aquele entrosamento de primeiro dos professores mais novos
com os professores mais experientes. Eles acham que eles são os
bambambans.

Esse ponto já foi tratado por TARDIF e LESSARD (2009):
As relações entre os professores remetem a um jogo sutil de delimitações e
negociações dos respectivos papeis nas interações concretas dentro de um
estabelecimento. Cada professor exerce uma determinada função pessoal
que se atualiza “no espaço privado da classe”, na relação com seus alunos;
mas há também um papel público na coletividade de trabalho e na escola.
Essa coletividade comporta aspectos formais (encontros, reuniões,
comissões, tarefas comuns, participação em jornadas pedagógicas,
supervisão de estagiários, etc) e informais (conversa em salas de
professores, troca de ideias ou de materiais pedagógicos, projetos pessoais
de dois ou mais professores, etc). Os limites entre os aspectos formais e
informais, evidentemente, nem sempre são claros e óbvios, pois a vida
concreta de um estabelecimento repousa tanto sobre relações codificadas
quanto sobre amizades, conflitos pessoais, colaborações pontuais,
intercâmbios imprevistos, etc. Além disso, as relações entre os pares
comportam ainda uma importante dimensão histórica: em algumas escolas,
os professores estão atuando há muitíssimo tempo e partilham com seus
colegas [...] um universo arquifamiliar. Essa familiaridade pode facilmente
acabar com reações de solidariedade entre os “antigos” e contra os “novos”
que vêm tomar o lugar de seus camaradas, por exemplo, por ocasião de uma
reestruturação de lugares. A historicidade das relações com os colegas pode
traduzir-se igualmente num esgotamento de alguns professores em relação
à coletividade de trabalho à qual pertencem: alguns professores não
conseguem suportar seus “velhos” colegas que parecem, aos seus olhos,
terem se tornado verdadeiros “móveis” na escola. (pp. 183-184).
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Outro aspecto que se percebeu foi que as tensões não estavam somente entre
os professores experientes e antigos. Não foi possível apreender se as relações com
os iniciantes pareciam mais “fáceis” por identificação – já que as coordenadoras
também eram iniciantes. Mas era fato que as próprias coordenadoras tinham
dificuldades com as “velhas” colegas:
[...] na verdade, tem professora que não tem essa vontade de mudar, por
parte dela, né? Ela acha que tá tudo bem, tudo bom, e ela não precisa mexer
nem mudar nada.

Aparentemente, as coordenadoras enxergavam as professoras experientes
como “resistentes”, sem investigar a natureza das supostas resistências.
Seus discursos sugeriam que havia polos de tensão em suas escolas: os
iniciantes versus os experientes. E elas estavam com os iniciantes. Esse fenômeno
remeteu a ELIAS e SCOTSON (2000) e seus estudos em uma comunidade (Winston
Parva) da periferia inglesa, nos anos 1960, nos quais mostram uma divisão interior,
entre um grupo estabelecido ali havia muito tempo e um grupo mais novo de
moradores, que era tratado pelos primeiros como outsiders. O grupo estabelecido os
considerava pessoas de menor valor, o que se constituía a partir de uma autoimagem
formada de superioridade e nobreza. Como explicam os autores:
Essa é a auto-imagem normal dos grupos que, em termos do seu diferencial
de poder, são seguramente superiores a outros grupos interdependentes.
Quer se trate de quadros sociais, como os senhores feudais em relação aos
vilões, os “brancos” em relação aos “negros”, os gentios em relação aos
judeus, os protestantes em relação aos católicos e vice-versa, os homens em
relação às mulheres (antigamente), os Estados nacionais grandes e
poderosos em relação a seus homólogos pequenos e relativamente
impotentes, quer, como no caso de Winston Parva, de uma povoação da
classe trabalhadora, estabelecida desde longa data, em relação aos
membros de uma nova povoação de trabalhadores em sua vizinhança, os
grupos mais poderosos, na totalidade desses casos, veem-se como “pessoas
melhores”, dotadas de uma espécie de carisma grupal, de uma virtude
específica que é compartilhada por todos os seus membros e que falta aos
outros. Mais ainda, em todos esses casos, os indivíduos “superiores” podem
fazer com que os próprios indivíduos inferiores se sintam, eles mesmos,
carentes de virtudes – julgando-se humanamente inferiores. (ELIAS e
SCOTSON, 2000, pp. 19-20).

Esse fenômeno, explicado pelos autores, pode ser facilmente transposto para
as relações vividas no interior da escola. Quando o juízo que se tem de uma
professora é que ela acha não ser necessário mudar nada – sem que se saiba se a
pessoa de se quem fala, de fato, assim pensa - ela já é colocada numa condição de
inferioridade. Ao fazê-lo, a autora do discurso atribui a si mesma a virtude de perceber
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o que precisa ser mudado na prática da outra, fazendo parecer que ela tem uma
qualidade superior, que um professor experiente não teria.
Ressalte-se que não está se propondo uma transposição direta da relação
estabelecidos x outsiders, proposta por Elias e Scotson (2000), para a compreensão
das relações entre profissionais da educação. Mas, como se identificou uma tensão
entre profissionais iniciantes e experientes, quer-se destacar a fertilidade deste aporte
teórico para sugerir que futuros estudos aprofundem o fenômeno percebido, já que
isso não foi possível nesta pesquisa.
Uma vez que a tensão das coordenadoras iniciantes com as professoras
experientes havia sido percebida pelo pesquisador-formador, buscou-se estimular as
coordenadoras a refletirem sobre o que consideravam resistências das professoras
experientes, a partir da teoria dos grupos operativos de Pichon-Rivière (2000). O
processo de diálogo e de troca de ideias entre as participantes e com o pesquisadorformador, somadas aos estudos feitos no espaço da pesquisa-formação, pareceram
produzir movimento:
Eu e a M., a gente tava rindo outro dia, porque tem uma professora na minha
escola que diz assim: “eu estou aqui há 18 anos, não me venha com as suas
ideias.”. E agora eu só sorrio. Porque ela reclama bastante, mas faz tudo, que
é uma belezinha. E agora eu sei que não sou eu o problema dela. Eu percebi
que ela é porta-voz do grupo, mas nem toda reclamação sai da cabeça dela.

O depoimento da professora sugere que ela passou a prestar mais atenção à
prática de uma professora que, inicialmente, parecia resistente, mas a coordenadora
passou a perceber que o que a professora dizia era aparência, e não verdade de fato.
Há que se destacar, ainda, o papel que a teoria teve na reelaboração do seu
juízo. Utilizando-se do conceito de porta-voz de Pichon-Rivière (2000), a
coordenadora percebeu que nem tudo o que a professora dizia ou contestava era uma
produção dela ou ideia dela mesma. O que a professora fazia era dizer o que outras
pessoas no grupo não diziam. Ela era, portanto, portadora de uma mensagem da qual
não era necessariamente autora. E embora nem sempre o que ela dissesse buscasse
aceitação ou concordância com o que a coordenadora propunha, o movimento em si
era positivo, pois indicava que havia um grupo formado, que não era mais um
“amontoado de pessoas”. Como lembra SOUZA (2003):
Como sujeitos constituídos pelas relações de mediação que estabelecemos
com o mundo a nossa volta, somos seres únicos, situados, e portanto com
um jeito próprio de ser em todas as instâncias em que atuamos. Assim, um
espaço de desenvolvimento e aprendizagem efetivos só existe de fato
quando se contemplam as divergências. Afinal, é o pensamento divergente
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que propicia avanços no campo do conhecimento, enquanto a convergência
tende a manter as coisas como estão. Se queremos que nossos professores
considerem a heterogeneidade de seus alunos, é preciso que o(a)
coordenador(a) desenvolva um trabalho com o grupo de professores que
considere suas diferenças. (p. 33).

Na medida em que as coordenadoras entendiam que as divergências faziam
parte dos seus desafios profissionais, a tomada de consciência sobre o que tinham
aprendido foi ficando mais clara para elas:
Olha, estudar esse negócio de grupo foi, assim, como abrir uma cortina.
Agora a gente presta atenção e vê coisas que nem percebia. Nós estamos
conseguindo ler grupos, gente. Palmas!

A partir disso, uma das intervenções feitas com o grupo foi propor o trabalho
com estratégias formativas, uma vez que foram contextualizadas como formas de
enfrentar e contornar as dificuldades nas relações interpessoais com os professores:
Bom, gente, o problema é que a gente não é vista, não é respeitada como
alguém que pode contribuir com o trabalho das professoras, não é, meninas?
Isso é doído. Mas, se é verdade, vamos enfrentar! Como a gente vai fazer?

Com base neste questionamento das professoras, o trabalho prosseguiu com
uma discussão sobre estratégias de formação, como se descreveu anteriormente. Os
resultados dessa etapa do trabalho serão apresentados no próximo eixo de análise.
4.4 Estratégias para exercer as funções formadoras
O trabalho de formação com as coordenadoras, no que se refere a estratégias
formativas, ancorou-se na observação e na discussão de casos de formação. A aposta
nessas duas estratégias se deu porque eram práticas que faziam parte da cultura
formativa da rede e porque julgou-se que poderiam aproximar as coordenadoras
pedagógicas das práticas dos professores e oferecer insumo para a reflexão sobre o
papel formador do coordenador pedagógico. Como afirmam PESSÔA e ROLDÃO,
(2013):
... as reflexões coletivas que os coordenadores podem promover a partir da
observação de situações práticas dos professores, bem como das angústias,
das expectativas e dos argumentos por eles expressos nas diferentes
situações de interação escolar (daí a importância de criar formas de
participação), podem ser muito valiosas para os momentos de formação que
se organiza na escola, uma vez que estas são fontes reveladoras das
concepções de ensino praticadas. (p. 113).
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Assim, embora o grupo de coordenadoras pedagógicas não estivesse na
escola, pensou-se em um trabalho que pudesse se aproximar da realidade escolar,
por isso a opção por casos de formação. Embora já se tenha explicado o porquê se
propõe o uso do termo “caso de formação”, ao invés de caso de ensino, eles guardam
semelhanças.
Um caso de formação seria uma variedade de caso de ensino e tem a ver com
o público ao qual se destina. E foi considerado como estratégia potente para uma
pesquisa-formação como esta e para a formação de formadores, dado que um caso
dessa natureza é carregado de verossimilhança. Como afirmam NONO e MIZUKAMI,
2002:
um caso é definido como um documento descritivo de situações reais ou
baseadas na realidade, elaborado especificamente para ser utilizado como
ferramenta no ensino de professores. Trata-se de uma representação
multidimensional do contexto, participantes e realidade da situação. É criado
explicitamente para discussão e procura incluir detalhes e informações
suficientes para permitir que análises e interpretações sejam realizadas a
partir de diferentes perspectivas. Nem toda história sobre um fato escolar
representa um caso de ensino. O que define um caso é a descrição de uma
situação com alguma tensão que possa ser aliviada; uma situação que possa
ser estruturada e analisada a partir de diversas perspectivas; que contenha
pensamentos e sentimentos do professor envolvido nos acontecimentos. (pp.
71-72).

Com base nessa ideia, os casos de formação foram pensados a partir de um
conhecimento considerado imprescindível ao coordenador pedagógico: analisar,
problematizar e discutir com os professores as suas próprias práticas. Para isso, era
necessário que as coordenadoras participantes desenvolvessem um tipo de raciocínio
pedagógico (SHULMAN, 2015) sobre o próprio trabalho, a partir do trabalho docente
desempenhado pelas professoras com as quais atuam e das quais passam a ser
formadoras.
Este não é um processo simples e os processos de formação de coordenadores
precisam levar em conta que nenhuma formação poderá doutrinar ou treinar os
coordenadores para agirem de uma ou de outra maneira. O desafio, a exemplo do
que defende Shulman (2015), é educar os coordenadores para refletirem
profundamente sobre o que fazem no seu trabalho e como fazem o seu trabalho como
formadores. Isso envolve um planejamento minucioso da sua atividade no plano do
pensamento, a partir da experiência concreta constituída por eles. É a partir dessas
experiências que se pode raciocinar.
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Nos casos de formação há insumos importantes para se trabalhar com crenças,
juízos, representações, que guiam a atividade dos coordenadores, e que podem servir
para desvelar os princípios e as evidências que subjazem a suas ações. Esse
conteúdo, quando desvelado, pode se mostrar como um improviso ou como
intencional (dependendo dos princípios éticos, filosóficos ou teóricos que sustentam
tais ações).
Esses pressupostos guiaram os casos de formação elaborados para o
desenvolvimento do trabalho com as coordenadoras pedagógicas participantes desta
pesquisa-formação. E seus efeitos puderam ser percebidos nas reflexões que o grupo
declarou ter feito. E essas declarações começaram a oferecer, também, indícios do
desenvolvimento profissional do grupo:
Estudando esse caso, a gente pensou que acontecia igual conosco. Muitas
de nós achava que as nossas colegas, que a gente tinha dado aula junto,
antes de sermos coordenadoras, eram perfeitas. A gente também colocava a
mão no fogo por elas. Mas, se a gente também erra, porque elas não podem
errar? A gente precisa, então, exercer o nosso papel. E a gente pode
continuar sendo amigas. Porque, se ela fez alguma coisa errada, eu aprendi
aqui que não é porque ela era “do mal”. E ser “do bem” não significa que está
fazendo uma boa prática, ensinando o que os alunos precisam, sabe? Por
outro lado, ninguém sabe tudo. A gente também não sabe. Mas, conversando
sobre a prática juntas, eu vejo coisas que elas podem não ver, porque
estamos em uma posição diferente e elas também ajudam a gente a aprender
coisas. Mas isso faz a gente pensar sobre a real importância da coordenação
na escola, não é? E também parece que começa a ficar mais claro que tipo
de coisa a gente pode fazer para ser formador. A gente se questionou, né,
meninas? O que é ser formador? Como é que faz essa formação?

O depoimento sugere que as participantes perceberam que, antes, tinham uma
relativa dificuldade de assumir um papel de formadoras diante de pares de trabalho
pelas quais tinham respeito profissional, o que fazia com que colocassem a própria
autoridade como formadoras em xeque. Indica, ainda, que não havia ficado claro para
elas o que significava exercer uma função formadora.
Ao entrar em contato com casos de formação, que tratavam da observação de
aulas, elas não apenas puderam rever a função do erro, como passaram a pensar que
tinham contribuições a oferecer ao trabalho das professoras. Além disso, o
depoimento sugere um olhar mais crítico para a prática pedagógica daquelas
profissionais, com o acolhimento dos seus limites e possibilidades.
Esse processo reflexivo indica, também, que o fato de não saber como agir
trazia algum sofrimento. A partir do momento em que, no/por meio do grupo, novas
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possibilidades de desenvolver o trabalho se colocaram para as participantes, o que
antes era sofrimento deu lugar a um poder de agir. (CLOT, 2006).
O que Clot (2006), denomina como poder de agir é um conceito de difícil
compreensão e que se intentará explicar brevemente, visto que esta não é uma
pesquisa da psicodinâmica de trabalho. Contudo, compreende-se que esse conceito
pode lançar alguma luz sobre o que se identificou neste estudo.
O autor, ao utilizar a expressão poder de agir explica que ele diz respeito à
atividade. Por sua vez:
A atividade, na tradição vigotskiana, não é “operação”. [...] Para mim, a
atividade é contribuir para uma história que não é minha e criar entre as
coisas uma relação que não foi construída. A atividade não é operação (gesto
visível, detalhe etc.), mas sim o que é feito e o que ainda não foi feito. O sonho
é parte da atividade. Inclui o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu não fiz,
paradoxalmente, faz parte da atividade. É uma concepção de atividade que
toma a enunciação, de Bakhtin, que define o enunciado como um tipo de
conflito possível. A atividade é uma colisão de possíveis. (CLOT, 2006, p.
105).

A atividade, portanto, diz respeito não somente ao que se faz, no universo da
prática, da ação ou da operação, no trabalho, mas ao que se pensa e o que se diz
sobre o que já se fez, o que se faz ou está sendo feito. Diz respeito, ainda, ao que se
pretende fazer, o que ainda será feito e até mesmo aquilo que será planejado, mas
que não será feito nunca.
O que Clot (2010), denomina poder de agir:
... se desenvolve ou se atrofia na “caixa preta” da atividade de trabalho. Ele
avalia o raio de ação efetivo do sujeito ou dos sujeitos em sua esfera
profissional habitual, o que se pode também denominar por irradiação da
atividade, seu poder de recriação. Este se manifesta seguindo duas direções
diferentes, que são duas regulações da atividade em curso de ação. [Tais]
[...] regulações se tornaram, no meu próprio trabalho – os “poderes de ação”
(1997, p. 81) e, em seguida, o poder de agir (Clot, 1999; Clot e Faïta, 2000;
Clot, 2001). O plural que presidia, inicialmente, a essa conceitualização
designa um grande número de facetas. O poder de agir é heterogêneo. Podese dizer que ele aumenta ou diminui em função da alternância funcional entre
o sentido e a eficiência da ação em que se opera o dinamismo da atividade,
ou seja, sua eficácia. Esta, por sua vez, não é somente o alvo dos objetivos
perseguidos, mas também a descoberta de novas metas. Assim, é, também,
a criatividade. [...]. Por último, é o que, na linguagem cotidiana, chama-se
cuidado [souci] e realização do “trabalho bem feito”, aquele em que é possível
reconhecer-se individual e coletivamente, sintonizado com uma história
profissional que se persegue e pela qual cada um se sente responsável. (p.
15).

Com base em Clot (2010) pode-se perceber que as coordenadoras
participantes deste estudo puderam ampliar as formas de pensar sobre a sua própria
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atividade, criando e recriando formas de considerarem sua atividade de formadoras
de professores. A concretização da ação formadora se mostrou, por exemplo, acerca
do que passaram a pensar sobre observação de aulas:
Gente, se tem uma coisa que a gente tem que ter pra observar aula é saber
o que a gente vai fazer lá. Não vou lá controlar nem punir professor. E aí, nós
vamos entrar na classe e vamos fazer o quê? Só olhar o que é bom e o que
é ruim? Não, não. A gente, pra não cair nessas armadilhas, pode combinar
com o professor tudinho, não é?

Pensar em uma estratégia formativa concreta promoveu a reflexão sobre como
a ação do coordenador pode ser contributiva e não controladora, nem punitiva. Como
afirmam GIOVANI e TAMASSIA (2013):
[as] observações [de aulas] favorecem não só o acompanhamento e uma
orientação mais próxima para os profissionais que apresentam dificuldades
na organização do trabalho pedagógico com os alunos, mas também a
possibilidade de encontrar boas práticas que podem e devem ser
compartilhadas com outros professores da escola. (p. 148).

Tomando esses pressupostos como base, a observação de aulas permitiu a
ampliação do poder de agir das coordenadoras, quando elas passaram a entender
que poderiam contribuir para que as aprendizagens profissionais aconteceriam na
troca entre pares e a partir da experiência profissional vivida. Como afirma MIZUKAMI
(2006):
[É] ... importante a presença, na escola, de um profissional que possa
observar os professores quando experimentam novas práticas, oferecendo
sugestões e comentários não avaliativos. (p. 72).

Como se mencionou no capítulo 3, duas coordenadoras que participaram do
grupo não eram iniciantes e também trouxeram contribuições importantes para o
grupo. Uma delas foi acerca da necessidade de se ter foco e roteiro nas observações:
Assim, há vários anos... a gente já tinha um roteiro de observação de aulas,
com foco. Mas, às vezes, você entra na sala com um foco, mas tem uma
outra situação tão gritante que você não tem como observar só aquilo e
passarem desapercebidas outras situações. Então, eu acho assim, a gente
vai até com foco, mas chega lá...

A dúvida da coordenadora contribuiu muito com o grupo, porque fez com que
as iniciantes pudessem concluir que era importante elas terem clareza do que iam
observar, por quê e para quê. E ao mesmo tempo, fez com as experientes
percebessem que seus roteiros de observação eram preestabelecidos por outras
pessoas (ou por elas mesmas), sem a participação dos professores. E, para que essa
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atividade fosse formativa, ela deveria ser pensada junto com o professor, nos seus
mínimos detalhes, do planejamento à execução:
Nós decidimos que vamos negociar com a professora o que ela quer que a
gente olhe na aula dela, também. É mais colaborativo, não é, não?

O depoimento acima sugere que a relação que as coordenadoras estabeleciam
com a atividade de observação de aulas era ambígua. Se, por um lado, essa
estratégia passou a empurrar seu poder de agir, por outro lado, elas ainda tinham
muitas dúvidas. Essas dúvidas eram legítimas, já que essa estratégia de formação é
relativamente recente e não há consenso entre os formadores de formadores a
respeito dela. Além disso, como afirmam GIOVANI e TAMASSIA (2013):
A falta de clareza sobre os benefícios do uso dessa estratégia e seu valor no
processo formativo da equipe docente fica evidente também nos comentários
dos professores, que demonstram “medo” de abrir a sua sala, temendo ser
vigiados ou sofrer pressões decorrentes dessas observações. (p. 149).

É provável que o medo ao qual as autoras se referem se constitua em função
da cultura de individualização do trabalho docente e de responsabilização por
resultados do trabalho docente, as quais já foram criticadas neste trabalho. Por isso:
...fica clara a necessidade de uma reflexão mais aprofundada na busca de
elementos que possam validar essa prática [a observação de aulas] e, ao
mesmo tempo, desmistificá-la diante dos professores, a fim de que seja
referência para aqueles que buscam exercer o papel de formadores na
escola, preocupando-se com a mobilização do conhecimento dos professores
em prol da aprendizagem dos alunos. O objetivo dessa ferramenta de
formação é analisar as interações que são construídas entre o professor, os
estudantes e os conteúdos que são trabalhados, além de observar as
estratégias metodológicas utilizadas pelo professor durante a aula (p. 149).

Tentou-se empreender uma tentativa de construir com as coordenadoras
participantes uma compreensão alicerçada no que afirmam Giovani e Tamassia
(2013). Foi assim que as reflexões em conjunto permitiram que outras constatações
e dúvidas profissionais mais complexas pudessem ser elaboradas:
Gente, mas é mais “danado” do que a gente pensa [referindo-se à observação
de aulas]. Não basta saber o que vai ser observado. Como vamos dar uma
devolutiva para o professor depois?

A dúvida sobre a devolutiva foi acolhida e tematizada. Tanto a situação de
observação quanto a de devolutiva foram combinadas previamente. E os resultados
anunciados pelas participantes mostrou-se positivo:
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A gente combinou de preparar as devolutivas destacando os pontos positivos.
Pegando o que havia sido planejado e como a coisa aconteceu. Aí, a gente
vai destacando o que as professoras não davam conta de ver e discutimos
com elas como poderia ter sido feito diferente. Aí uma delas, uma professora
jovem, que começou esse ano, falou assim pra mim: “não sei se eu consigo”.
Eu falei: eu faço pra você ver. Aí eu fiz e descobri aqui que isso tem nome:
dupla conceitualização. Você viu, M., como a gente tá ficando chique? Agora
a gente quer estudar melhor isso aí!

O relato mostra que o grupo procurou se apropriar da atividade de observação
e que, ao colocá-la em prática, outras estratégias foram acionadas, descobertas e
praticadas, como ocorreu com a dupla conceitualização. Sugere, ainda, que as
coordenadoras começavam a se sentir mais seguras no papel de formadoras,
evidenciado o desejo de obter novos conhecimentos que pudessem ajudá-las a
exercer melhor o seu trabalho.
Cabe lembrar que foi feito um esforço constante junto às participantes para que
percebessem que todas as ações e experiências vividas na pesquisa-formação
estavam ancoradas e relacionadas a teorias. Houve, portanto, um investimento na
integração teoria-prática (GARCIA, 1999).
Além disso, havia sido estabelecido um compromisso no qual todos os temas
tratados se alinhavariam com reflexões sobre a prática, com base em movimentos de
reflexão, análise, investigação, interpretação e possíveis ressignificações (SCHÖN,
1998).
A partir desse processo, alguns indícios de ressignificações sobre as
devolutivas das observações de aula se mostraram:
Há muitas formas de fazer devolutivas. Eu e a L. resolvemos fazer por cartas.
A gente tem um painelzinho lá na escola onde a gente coloca as devolutivas,
tem a devolutiva, o nome da professora, aí e a gente pendurou uma frase:
“tem mensagem pra você”. Aí elas ficam curiosas. E depois querem conversar
com a gente e nos pedem ajuda. Nós estamos felizes, não é, L.?

O processo de observação de aulas e devolutivas, quando (re)criado e
ressignificado pelas coordenadoras fizeram com que outras estratégias, como o
diálogo e a reflexão sobre a prática das professoras também pudessem ser
significativos para um processo de formação centrado na escola. Além disso, a frase
“depois querem conversar com a gente e nos pedem ajuda”, sugere que a discussão
sobre as práticas das professoras as estava legitimando na condição de formadoras.
Com isso, infere-se que ao se tornarem capazes de discutir a prática das
professoras, a partir de uma dimensão técnico-científica (PLACCO e SILVA, 2000),
outras dimensões da formação de professores puderam ser impulsionadas, acionadas
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e movimentadas, sincronicamente. Placco (2003) mostrou que o confronto de um
sujeito com os outros, consigo mesmo e com a mudança o convoca a repensar e
reposicionar sua consciência acerca da sincronicidade, um conceito, conforme
demonstrado no Capítulo 2, entendido como um movimento dialético interno das
multidimensões da formação docente.
Na mesma direção, como se discutiu, também, no Capítulo 2, quando há
consciência e intencionalidade do formador e se as múltiplas dimensões estiverem
engendradas com a consciência e a intencionalidade do sujeito em formação, abrese a possibilidade de processos formativos em que os sentidos e significados podem
ser construídos por meio de relações pedagógicas e pessoais significativas. (PLACCO
e SOUZA, 2009). Nessa direção, o depoimento anterior sugere que a conquista da
autonomia profissional é um indício de uma relação pedagógica significativa.
Uma vez legitimadas e reconhecidas na função de formadoras, também se
percebeu um avanço nas relações interpessoais das professoras com as
coordenadoras, expresso pela construção de vínculos de confiança:
Uma professora chegou e me falou "eu não tô me sentindo muito bem, mas
eu vou te contar... eu tô usando silabário, tá tudo escondidinho, tá?" Eu fiquei
assim, “o que é isso?” [pensando consigo mesma], "por que está
escondidinho?", Aí ela pegou e falou assim "então, o que você acha?", eu
falei "então, o que você acha? Por que você tá usando?", "você usa com qual
objetivo, qual o objetivo pra você fazer isso?". Se você souber pra que e como
você está usando, não vejo problema. Seus alunos estão aprendendo?”.

Observa-se um avanço importante na mediação descrita pela coordenadora,
que representa o respeito à liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias pedagógicas
e uma visão crítica acerca dos fetiches construídos em torno da concepção
construtivista de ensino.
A forma como a coordenadora parece ter acolhido a professora sugere que o
vínculo entre elas pudesse favorecer o clima necessário a uma relação formativa
positiva entre ambas. Afinal, por mais que se descobrisse um erro ou equívoco
pedagógico, o trabalho de reflexão e de reorientação da prática da professora poderia
ser mais efetivo, trazendo benefícios para a maior das finalidades educativas: a
aprendizagem dos estudantes.
Com isso, é importante reforçar que as relações interpessoais são parte
importante dos processos de formação. Como afirmam BRUNO e ALMEIDA (2008):
Para que se possa discorrer sobre as relações interpessoais e situá-las nos
processos de formação, acreditamos ser fundamental pontuar a delicadeza
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com que se deve olhar para essa questão, para que não se corram os riscos
de, por um lado, tratá-la nos limites do pieguismo e da licenciosidade que
caracterizam um senso comum pedagógico e, por outro, tratá-la de forma a
focalizar isoladamente ora a dimensão pessoal, ora a social. A perspectiva a
partir da qual nos posicionamos é aquela que necessariamente reconhece
nas relações interpessoais as implicações mútuas entre homem e sociedade,
num movimento que dinamiza as consecutivas recriações e transformações
de um e de outro. As relações pedagógicas não podem ser entendidas
separadamente das relações interpessoais, já que estas se imbricam e se
implicam mutuamente. É no bojo dessas relações que se travam os conflitos.
Estabelecem-se os conflitos, lapidam-se os desejos, constroem-se projetos,
enfim, é nesse movimento – entre pessoas – que se dá, de fato, a ação
educativa. (pp. 99-100)

Finalmente, no que se refere às estratégias formativas, vale destacar que os
casos de formação também auxiliaram a fomentar o desejo das participantes em
aprofundar seus conhecimentos sobre metodologias e práticas de outras áreas do
conhecimento:
Olha, a gente gostou muito desses casos que pegam casos específicos da
sala de aula. Mas agora a gente tá querendo de tudo: de Matemática também.
E você provocou a gente, agora a gente quer de História, de Ciências, de
Geografia, de Artes, de tudo. Agora que a gente consegue ver as coisas na
sala de aula, precisamos de coisas pra colocar no lugar do que não está bom.
Está pensando o quê?

O depoimento não apenas valida a potencialidade dos casos de formação como
ferramenta para a formação de formadores, como reforça a tese de que o coordenador
pedagógico, tendo consciência da multidimensionalidade da formação docente
(PLACCO, 2006), tem a dimensão técnica como aliada. Quando posta sob relevo, ela
pode movimentar as demais – uma vez que estão sincronicamente articuladas nos
sujeitos.
Pela via da dimensão técnica, que se expressa pela reflexão sobre as práticas
dos professores – o coordenador pode se legitimar como formador, aumentando as
chances de que ele seja reconhecido como tal pelos professores.
No contexto investigado, pode-se constatar que, quando as coordenadoras
pedagógicas se sentiram legitimadas nas suas funções formadoras, tendo clareza das
maneiras pelas quais podiam exercê-las, alguns agentes facilitadores do
desenvolvimento profissional ficaram mais nítidos, como se poderá verificar no tópico
seguinte.

4.5 Indícios do desenvolvimento profissional das coordenadoras iniciantes
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Nesse tópico, serão analisados os indícios da formação no desenvolvimento
profissional das participantes da pesquisa.
Para tanto, os indícios percebidos serão apresentados enquanto agentes
facilitadores ou dificultadores do desenvolvimento profissional das coordenadoras,
lembrando que seu conteúdo é produto das reflexões e meta-reflexões das
participantes, materializado por meio do seu discurso e que sugerem alguns indícios
de que houve mudanças em suas formas de pensar sobre o seu trabalho e de
comunicar como o executavam antes e como passaram a pensar diferente sobre ele,
a partir do processo formativo do qual participaram.

4.5.1 Agentes facilitadores

Embora alguns indícios do desenvolvimento profissional das coordenadoras
possam estar contemplados nos eixos de análise anteriores, de forma mais ou menos
explícita, sua busca era um dos objetivos específicos centrais desta tese. Por isso,
resolveu-se aglutiná-los e aprofundá-los em um eixo de análise específico.
Antes, convém rememorar o porquê se optou por utilizar o termo
desenvolvimento profissional neste trabalho, com o auxílio de VAILLANT e MARCELO
(2012):
... a noção de “desenvolvimento profissional” é a que se adapta melhor à
concepção do docente como profissional do ensino. Da mesma forma, o
conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de evolução e continuidade,
que supera a tradicional justaposição entre formação inicial e
aperfeiçoamento dos docentes. [...] [O] desenvolvimento profissional
caracteriza-se como uma atitude permanente de indagação, de formulação
de perguntas e problemas e a busca de suas soluções. [..] É antes de tudo
aprendizagem e deve oferecer oportunidade aos docentes para transferir
novos conhecimentos e habilidades para situações de prática, de forma que
deem resposta às demandas de trabalho diário. (pp.168-169).

Um dos indícios de que houve transferência de novos conhecimentos e
habilidades para situações da prática foi discutido no eixo de análise anterior, por
exemplo. Envolve a atuação da coordenadora Rosa Maria em relação à professora
que estava usando o silabário “escondida” e que precisava ser acolhida e respeitada.
Em investigação anterior (PEREIRA, 2010), constatou-se que a ação
formadora dos coordenadores pedagógicos era fortemente influenciada por políticas
de governo (amparadas no construtivismo piagetiano), que não favoreciam a reflexão
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e o pensamento autoral sobre as próprias práticas, resultado corroborado pelos
estudos de RIGOLON (2013) e VILLA-LOBOS (2014).
Em reflexão semelhante, Rossler (2006) afirma que a forma retórica e
ideológica pela qual o ideário construtivista difundiu sua imagem no meio educacional
fez com que ele se tornasse sedutor, ao mesmo tempo que colaborou para propagar
modismos fetichistas (“não poder” utilizar o silabário é exemplo disso).
Além do processo de fetichização do construtivismo, as avaliações externas
têm se tornado indutores curriculares (MORELLI e RIGOLON, 2016). Esse fato, que
coloca as avaliações externas no centro das práticas pedagógicas pode enfraquecer
a construção dos projetos político-pedagógicos das escolas e distanciar cada vez mais
os trabalhadores da possibilidade de desenvolverem um trabalho autoral, se eles não
tiverem a possibilidade de compreender e refletir - com profundidade e rigor - sobre
os pressupostos que sustentam sua atividade. Por isso, a desfetichização da prática
da professora, feita pela coordenadora Rosa Maria, é destacada como positiva neste
estudo.
O processo de construção de um “currículo” que fez parte da pesquisaformação, com base nas necessidades formativas das participantes fez com que elas
percebessem a importância de um formador identificar as necessidades formativas do
seu grupo, por meio do uso dos casos de formação:
... o Mário [referindo-se a um coordenador fictício, de um caso de formação]
peca em várias questões. A primeira questão que ele peca é pela falta de
perceber o perfil do grupo onde ele está. Ele não organizou e não procurou
saber o que os professores deles sabem ou precisam saber. Então, ele não
tem esse perfil, ele não conhece os professores com quem ele trabalhando.
Como ele vai ser um bom formador, se ele nem sabe das necessidades dos
professores? E nós? A gente faz igualzinho ao Mário. A gente sabe muito
pouco sobre as nossas professoras. (risos).

Ao refletirem sobre um caso de ensino, a verossimilhança presente neles
promoveu a tomada de consciência acerca do que não faziam/não sabiam, sem que
isso se tornasse um sofrimento:
Nesse negócio dos casos, a gente foi embora pensando que a gente fazia
igual aqueles coordenadores que a gente estudou aqui. Mas a gente sempre
erra tentando acertar, né? Vamos em frente.

Sendo assim, o erro é indicado como parte do trabalho docente e, uma vez
percebido, pode promover aprendizagem e a possibilidade de agir de forma diferente,
o que sugere que se construiu um raciocínio pedagógico (SHULMAN, 2015).
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Shulman (2015) explica os movimentos de construção do raciocínio
pedagógico do docente, que se tentou adaptar para a formação de formadores:
Quadro 07 – Modelo de ação e raciocínio pedagógico do formador
Compreensão

De propósitos, de estruturas do conteúdo das formações, ideias
dentro e fora do âmbito da formação, consciência da
sincronicidade existente entre as múltiplas dimensões da
formação

Transformação

Preparação: interpretação crítica e análise de textos e casos de
formação, desenvolvimento de um repertório de estratégias/uso
de ferramentas de formação e conhecimento acerca de seus
propósitos
Representação: uso do repertório representacional, que inclui
metáforas,
analogias,
verossimilhança,
exemplos,
demonstrações, explicações.
Seleção: escolhas feitas a partir de um repertório instrucional,
que inclui jeitos de executar a formação, organizar os grupos,
fazer a gestão desses grupos e promover (re)ajustes.
Adaptação e ajuste às características dos professores:
consideração
de
conceitos,
preconceitos,
equívocos,
dificuldades, barreiras linguísticas/comunicacionais, cultura,
religião, classe social, gênero, idade, diferentes saberes,
interesses, autoestima profissional e engajamento nos processos
formativos.

Instrução

Execução das formações, exposições, desenvolvimento de
leituras coletivas, uso de casos de formação, observação de
aulas, registro e devolutiva.

Avaliação

Verificação da compreensão e desenvolvimento dos professores.
Avaliação do próprio desempenho e ajustes feitos em relação às
próprias experiências, no contato com seus pares.

Reflexão

Rever, reconstruir, reconstituir e analisar criticamente o próprio
desempenho e o do grupo de professores, e fundamentar as
explicações em evidências e articulação das experiências e das
práticas com aportes teóricos.

Novas

De propósitos da formação, dos seus conteúdos, dos
professores, das práticas de ensino, dos resultados do ensino e
de si mesmo. Consolidação das novas compreensões e
aprendizagens da experiência.

compreensões

195

Fonte: Elaboração do autor, com base em Shulman (2015).

Percebe-se que as coordenadoras puderam ressignificar suas formas de
pensar sua atividade, sem medo de admitir seus próprios erros. Quando pensaram
sobre os erros dos outros, puderam olhar para os próprios. E ao olharem para os
próprios erros e refletirem sobre eles, puderam chegar a novas compreensões
(SHULMAN, 2015).
O mesmo ocorreu em relação às formas pelas quais as participantes passaram
a analisar o erro das professoras e a relação que estabeleciam com elas, conforme
explicita o depoimento a seguir, que vale a pena ser retomado, agora sob outro ponto
de vista de análise:
[...] se a gente também erra, porque elas não podem errar? A gente precisa,
então, exercer o nosso papel. E a gente pode continuar sendo amigas.
Porque se ela fez alguma coisa errada, eu aprendi aqui que não é porque ela
era do mal. E ser do bem não significa que está fazendo uma boa prática,
ensinando o que os alunos precisam, sabe?

Os depoimentos sugerem que as participantes passaram a pensar no que ainda
não estava pensado (Britzman, 1996), o que é um avanço importante, já que a
elaboração de novos modos de pensar é condição essencial para se encontrar novas
maneiras para o fazer (Certeau, 1980).
A relação entre o pensar e o fazer, ações que podem dialogar no movimento
de construção de um raciocínio pedagógico, pode ser percebida durante a pesquisa.
No que se refere ao raciocínio pedagógico, é importante esclarecer que ele não
é, necessariamente, formado por “etapas”. É um processo de reflexão vivo, dinâmico
e complexo, cujos detalhes nem sempre são fáceis de identificar, já que seus
diferentes movimentos subsumem uns aos outros.
Trata-se, ainda, de um processo contínuo, que ocorre com maior ou menor
intensidade, dependendo

dos fatores que podem facilitar ou dificultar o

desenvolvimento profissional dos formadores. De qualquer maneira, considera-se
positivo, para efeito didático, ilustrar cada um dos movimentos:
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Quadro 08 – Exemplo de elaboração do raciocínio pedagógico dos formadores
Compreensão

Transformação

Instrução

Avaliação

Reflexão

Novas
compreensões

... eu percebi que uma professora que era muito queixosa, na verdade,
fazia um ótimo trabalho. Ela era atenciosa com as crianças, explicava as
coisas de jeitos diferentes até que elas entendessem e aí, eu que achava
que ela era reclamona, vi que não era. Reclamar era uma característica
pessoal dela, sabe? Mas ela trabalhava muito bem em matemática. Era
organizada, criativa, afetuosa com os alunos e então pensei: tenho que
mudar o meu pensamento e arrumar uma forma de ajudar essa moça a
perceber o que ela faz de bom. Isso porque o que ela faz pode servir de
exemplo para as outras.
Aí, vendo esse caso do Mário e da Angélica eu pensei, “vixe, eu fazia
igualzinho esse Mário, mas acho que o que a Angélica faz é melhor. Eu
não vou ser a Angélica, mas vou tentar me reorganizar do meu jeito. E
aí, foi bom, sabe? Eu pensei em criar um momento, na HTPC, onde as
professoras pudessem compartilhar um exemplo de uma atividade que
elas fizeram e que tinha dado certo. [...]. Aí, menino, eu propus e elas
toparam. Mas pensa só na cara das mais antigas, quando viram a
menina lá na frente compartilhando a atividade de divisão que ela tinha
feito. [...]. Eu fiz uns combinados antes com elas, sobre ouvir as colegas
com respeito e fazer críticas construtivas. E não é que deu certo?
Naquele dia eu fui embora aliviada. Parece que algumas barreiras estão
se quebrando, sabe?
Depois que a gente discutiu aquele caso da Bruxa Castanha aqui eu
pensei: vou usar esse negócio. Não foi, meninas? Aí, no sábado, a D. e
a K. foram na minha casa e a gente tentou fazer um caso desses. Depois
você pode ver se está certo? [...]. Mesmo que não esteja, a gente já usou
(risos). E foi bem legal, viu?
... e qual não foi a minha surpresa quando vi a T., que é uma professora
mais antiga, difícil às vezes, perguntando pra G., que é a professora
novinha que eu te falei, como é que ela tinha usado dinheirinho falso
para ensinar conta “de menos”. [...]. Eu percebi que o trabalho feito na
HTPC estava surtindo efeito. Aí, né, eu fiquei pensando no que mais eu
podia fazer pra manter aquilo e pra estimular ainda mais esse contato
entre elas.
[...]. Aí eu pensei: “elas estão se ajudando”. E eu fiquei contente, porque
vi um resultado do meu trabalho ali, entendeu? [...]. Percebi que estava
acontecendo aquele negócio de que o grupo idealizado, que a gente
estudou, estava sendo substituído pelo real, tinha uma mudança
acontecendo ali.
Foi aí que a gente percebeu que o negócio era discutir atividade,
discutir sala de aula, era conversar com elas sobre o que elas estavam
fazendo. Isso que está aproximando a gente delas, não é, meninas?

FONTE: Elaboração do pesquisador, com base nos coletados durante os encontros de
formação.

Outro aspecto a ser destacado é o papel dos casos de formação e as
contribuições que tiveram, na visão das participantes:
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Esses casos são muito bons pra gente pensar nas nossas práticas. Eu saí
daqui com a cabeça fervendo. Aí eu cheguei na escola, liguei pra D. e falei:
vamos usar esse negócio de casos na htpc? Vamos montar uns desses?

Neste caso, o depoimento sugere a importância do espaço de formação
coletivo para que as coordenadoras pudessem refletir juntas, buscar referências para
suas atividades e as recriassem, ampliando inclusive suas formas de relação e
colaboração, já que estavam se dispondo a trabalharem juntas, mesmo sendo de
escolas diferentes. O mais importante é que elas se sentiam parte de um grupo de
coordenadoras, o que também é um indicativo do fortalecimento de suas identidades
profissionais.
Além disso, o coletivo foi importante para minimizar o choque com a realidade
(Huberman, 2013), como se pode verificar pelo depoimento da coordenadora Janaína:
Então, na verdade, eu ouvi vocês falarem e eu fiquei aqui pensando em
quantas coisas eu me identifiquei. Até porque eu comecei agora na
coordenação, mesmo. Mas, se eu não estivesse aqui, eu teria desistido.

O relato reforça a importância do coletivo e das contribuições de todas e todos
que estavam no grupo, valendo destacar que isso não é um mérito da formação por
ela mesma, mas de como aconteceu e de como as relações foram se estabelecendo
naquele espaço. O caráter coletivo e reflexivo que os encontros foram tomando, ao
longo do tempo, sugere que o autoconceito das coordenadoras iniciantes, como
formadoras, foi se transformando:
Pra gente ser formador, a gente vai ter que usar um conjunto de estratégias
formativas, e essas estratégias formativas, às vezes, são desestabilizadoras.
Não só na nossa prática, mas nas relações. Como coordenador,
eventualmente, teremos que dizer coisas que não são agradáveis. O jeito
pode ser sempre respeitoso, é claro.

A relação com o autoconceito fez com que o grupo encontrasse disposição para
rever o planejamento do seu trabalho:
Nós aqui, nós saímos decididas a ter tempo de estudar. Nós combinamos e
fomos falar com a M. E ela falou com as diretoras que a gente vai estudar 2
horas todo dia. Eu falei pros professores "gente, eu vou porque eu preciso
estudar, eu preciso planejar o HTP, eu tenho que ler, eu tenho que separar o
meu material". A V. mesmo fala: "agora não dá". Vantagens de algumas das
nossas escolas serem pequenas. Mas a gente tá começando isso, porque
senão a gente não sai desse lugar de quem tá insatisfeito, mas não tá fazendo
nada. Só estamos preocupadas com as nossas colegas das escolas grandes,
tipo a M. Ela não consegue, né, M.?
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Juntas, as coordenadoras procuraram buscar soluções que as ajudassem a
incluírem tempo para estudo e planejamento, em suas rotinas, fomentando ainda um
processo de ajudas mútuas para quem estava com dificuldades, que extrapolavam os
espaços e os momentos da formação. E as constantes interrupções que sofriam no
seu trabalho passaram a ser vistas como problemas a serem enfrentados e que havia
uma parte deste problema que dependia de auto reconhecimento e de auto
percepção:
Nós achamos interessante essa parte em relação ao que ela [referindo à
Christov, 2003] falou: "a ação formadora dos coordenadores na escola requer
cuidados que começam pelo reconhecimento do próprio coordenador sobre
o valor de seu papel como formador". Muitas das vezes, a gente quer abraçar,
ajudar [todo mundo]. [Mas] você tem que reconhecer o seu trabalho e fazer
com que reconheçam que o seu trabalho é muito importante e ele não pode
ficar em segundo plano. E a gente acaba abraçando tudo e não fazendo nada.
E aí, eu conversando aqui com a M., a gente pensou: para tudo, a gente é
formadora!
Então, a gente acha que assim, quando a gente vê o diretor lá, sozinho,
sufocado, a gente acaba deixando o que é nosso pra dar uma força. E aqui
[referindo-se, também, ao texto de Christov, 2003] diz do professor não saber
a função do coordenador, que nos leva a apagar os incêndios, a sermos
socorristas, e de que é válido parar pra um momento de reflexão e dizer "olha,
a minha função aqui é essa". Porque eu percebo, no grupo, tem muitos
professores novos, e eles não sabem realmente a minha função, mas vem
com o menino que tá dando problema de novo e ele não percebe que, em
uma conversa dele com o aluno, resolve. Mas eu acho que me caracterizou
muito, eu sou vítima, mas eu também sou cúmplice.

E além do autoconceito, o conceito sobre as práticas dos professores também
se modificou em relação ao início da formação, quando as participantes se queixavam
tanto das professoras iniciantes quanto das experientes:
Eu fui embora pensando que aqui a gente aprendeu que, no lugar de
formador, a gente tem que pensar que as pessoas podem se deslocar de
determinados conhecimentos, (...), a partir dos seus conhecimentos prévios,
a partir das suas possibilidades. O tamanho desse salto varia muito conforme
uma série de condições. Alguns vão dar saltos mais rápidos ou mais (...),
outros mais curtos, outros vão demorar mais... A questão é, como
formadores, nos cabe então criar condições pra que a gente tente de todas
as formas fazer com que todos possam viver grandes ou pequenos
deslocamentos, vai depender do que nós todos juntos estamos querendo. E
não só a gente, como coordenador.

O reconhecimento do espaço da formação como promotora/facilitadora do
desenvolvimento profissional também foi destacada pela coordenadora Janaína:
E aí eu gosto quando vem essas formações. [...] eu falei pra D. que o último
parágrafo foi feito pra mim, eu gosto das formações pra poder pensar e ter
uma referência. E tinha muita coisa que eu estava fazendo por não estar
percebendo.
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Além de destacarem a importância dos casos de formação e como eles as
estavam ajudando a repensar suas práticas, as coordenadoras fizeram relatos que
apontavam para a melhoria das relações com as professoras, que culminavam no
reconhecimento delas como formadoras, como se apontou anteriormente. Um
exemplo é outro depoimento da coordenadora Janaína:
Menino, que negócio foi aquele? Aquele caso da Bruxa Castanha [referindose a um dos casos de formação discutidos], depois que a gente fez aqui, nós
usamos ele no HTPC. Eu, quando fui observar a aula, combinei direitinho com
a professora. Menino, a professora agora me respeita!?! Até sorri pra mim,
me abraça, pede conselho, pede dicas. Quinta-feira, eu encontrei aqui com a
M. e até chorei. As professoras estão nos reconhecendo como formadoras.
E a gente está sabendo ser formadora.

O relato também reforça a relação entre a aprendizagem de estratégias
formativas e a importância de construir com as coordenadoras iniciantes referências
para o exercício da ação formadora. Essas referências auxiliaram-nas a pensar
concretamente acerca do que era ser uma formadora e quais eram as minúcias
embutidas em seu fazer, acerca das quais pareciam não ter clareza.
Cabe retomar um ponto positivo que foi a percepção das participantes sobre
os processos de formação precisarem ser construídos com os professores, como
também se indicou na análise da categoria anterior. Após o trabalho desenvolvido com
as coordenadoras, sobre devolutivas, elas afirmaram:
Estudando essas afirmações aqui, nas devolutivas a gente percebeu que não
pode ficar falando "você precisa isso", "você não pode isso", "você não deve
aquilo", Tem que falar como, mostrar o que pode ser feito, oferecer uma
ideia... Se não pode o que a professora tá fazendo, pode o quê, então? Fica
muito na questão: o que você pode, o que você não pode, mas não põe uma
luz sobre como seria então; eu até coloquei aqui a questão do como, do
quando, do por quê. Só se fala que não pode, que não deve, que deveria ser
construtivista, mas isso é muito amplo, você falar que não pode ser azul, que
deve ser verde... Você precisa discutir com a pessoa o porquê do verde ser
melhor pra você ou pra ela. A gente fazia igualzinho. Agora não faz mais.

Novamente, se mostra uma visão mais crítica sobre as concepções expressas
nas práticas das professoras, que foi se acurando com o exercício da reflexão,
atividade que também foi destacada pelo grupo:
Achei bonito esse negócio que a gente discutiu aqui, que reflexão é voltar-se
para o próprio pensamento. A gente às vezes esquece desse conceito. Tem
gente que até fala assim "tem gente que só fica pensando, pensando,
pensando...". Gente, pensar, refletir é extremamente necessário. Se a gente
não se volta para os próprios pensamentos, inclusive a gente não tem clareza
do porquê está fazendo o que está fazendo.
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A importância do pensar e da reflexão como componente indissociável do saber
foi percebido e valorizado. Com isso, o grupo chegou à conclusão de que todo o
trabalho de formação do coordenador pedagógico precisa estar contextualizado no
projeto político pedagógico das escolas:
Tudo que a gente faz não pode estar desligado do projeto político pedagógico
da unidade e, às vezes, é uma coisa que passa um pouco ao largo né? Até
porque a própria ideia de projeto pedagógico da unidade é uma coisa etérea
né, faz porque tem que fazer, faz correndo, vira meio que uma coisa meio
utópica, meio irreal, a gente, às vezes, não trabalha essa área, implementar
isso que a gente acredita como projeto de escola. Ou a escola escreve e as
pessoas (praticam) outro completamente diferente. E não pode, gente. Uma
das tarefas que eu acho que a gente tem na coordenação é um pouco pensar
nisso, o quanto isso que a gente tá fazendo aqui tem uma coerência com
esse projeto, o que tá fora e como é que a gente pode tentar colocar no trilho
de novo.

O depoimento sugere que as percepções do grupo em torno do papel
articulador, transformador e formador do coordenador pedagógico se ampliaram.
(PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2015).
Placco, Almeida e Souza (2015) afirmam que o CP, com frequência, se aliena
de suas atribuições em decorrência do excesso de atividades fora da sua atuação, o
que também os afasta das prioridades da escola em relação ao seu projeto políticopedagógico e à formação de professores.
As autoras também ressaltam que a constituição identitária do CP se revela no
movimento de tensão entre atribuições legais, da escola e seus atores e as
identificações a elas relacionadas, assumidas por ele. Esse movimento sofre, ainda,
influência das contradições presentes no sistema escolar, dado que as atribuições
legais e teóricas colocadas se confrontam com outras, que são oriundas da trajetória
da profissão, das trajetórias pessoais e profissionais de quem exerce a função de CP,
já que todos os atores envolvidos no trabalho escolar carregam concepções e
expectativas imbuídas de historicidade, que também carregam contradições. E,
... para que essas contradições possam dissolver-se – ou ao menos ser
minimizadas, faz-se necessária a implantação de políticas públicas relativas
a 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. [...] É nesse contexto que se pode formar um
CP que se identifique com suas funções específicas, exercendo sua função
articuladora, formadora e transformadora, capaz de exercer, na escola, a
mediação necessária à qualidade do ensino e do nível de aprendizagem dos
alunos. (PLACCO, ALMEIDA e SOUZA, 2015, pp. 23-24).
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Nesse movimento de discussão sobre as funções formadora, articuladora e
transformadora do coordenador pedagógico, outros temas surgiram, como se
demonstrou na descrição da formação, como foi o caso do tema Avaliação da
Aprendizagem. A autopercepção do grupo de que avaliação era um tema importante,
pode ser apontado como indicador de desenvolvimento profissional, já que as dúvidas
profissionais das participantes se ampliaram e se complexificaram:
A gente não sabe bem como é que junta a prova Brasil com a avaliação da
escola. Como integra isso, sabe?
E o trabalho desenvolvido sobre esse tema, embora rápido, e utilizando casos
de formação, problematizando o uso das avaliações externas com os processos de
avaliação da aprendizagem contextuais e locais, promoveu avanços reflexivos:
A gente não tinha pensado em usar os resultados das avaliações desse jeito,
estudando habilidades e procurando pensar em que tipo de atividade ela tinha
sido trabalhada. Agora, como a gente discute as atividades, se elas têm ou
não desafio, além das professoras confiarem mais na gente, a gente sente
que está fazendo alguma coisa boa mesmo, pela aprendizagem das crianças
e para ajudar o professor. É claro que a gente tem muita dúvida ainda. Mas
nós avançamos, né, meninas?

O depoimento sugere que, embora houvesse muitas coisas que o grupo ainda
precisava aprofundar neste tema, suas possibilidades de ação haviam aumentado e
o grupo também havia percebido que seu trabalho era relevante para o cumprimento
das finalidades educativas da escola. Sentiam confiança em seu trabalho e nas
contribuições dele para o trabalho das professoras e, consequentemente, para a
aprendizagem dos estudantes. Buscando estabelecer um diálogo com VAILLANT e
MARCELO, (2012):
O desenvolvimento profissional docente implica interação com os contextos
espacial e temporal. O contexto espacial refere-se ao ambiente social,
organizativo e cultural no qual se realiza o trabalho dos docentes. Dentro
desses ambientes, são produzidas múltiplas interações sociais, que
envolvem companheiros, pais e diretores. Dessa forma, as condições de
trabalho influenciam no desenvolvimento profissional docente, promovendoo ou inibindo-o. Entretanto, essas condições não devem ser entendidas como
uma relação de causa e efeito, mas como elementos mediadores. (pp. 169170).

Os pesquisadores explicam que o contexto espacial no qual se desenvolve a
atividade docente influi no desenvolvimento profissional, mas há uma dimensão
biográfica ou temporal que influencia a atitude que se adota ante esse processo. Eles
explicam que os docentes se centram em diferentes temas em função do momento
na carreira docente no qual se encontram.
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Essa é uma afirmação valiosa para este estudo, porque pudemos perceber que
as necessidades formativas das coordenadoras que participaram desta pesquisa
estavam ligadas não apenas ao momento de inserção na função de coordenadoras
como também a todo o conjunto de condicionantes específicos da rede na qual atuam
e de suas escolas.
Outro ponto positivo destacado pela participação na formação foi a percepção
da importância de um formador levantar/ativar os conhecimentos prévios dos
professores e de identificar suas necessidades formativas:
E aí nessa fase da gente descobrir, a gente chega com muita vontade, e o
tanto que a gente vivenciou enquanto professora a gente pensa assim, "isso
isso isso, agora eu vou fazer, isso isso e isso, eu nunca vou fazer." A gente
traz as referências daqueles que já foram nossos coordenadores, né? E, no
começo, é indispensável conhecer o grupo que a gente tem. E, num primeiro
momento, a gente precisa ganhar a confiança desse grupo. Então, de fato,
se a gente tem um grupo, a gente não vai chegar dizendo "eu quero assim,
assim, assado", a gente precisa entender o que o grupo quer fazer, porque
todo mundo tem alguma coisa pra contribuir e assim, a gente encontra muitas
coisas bacanas. Muitas coisas que não são tão bacanas assim, mas muita
coisa legal. E a gente aprende muito no meio dessa troca, né?

O depoimento destaca também o quanto um coordenador iniciante carrega, em
seu repertório, as suas experiências como docente, além das referências daqueles
profissionais que foram seus coordenadores, os quais servem de exemplo ou de
contraexemplo para a construção dos seus próprios estilos de coordenar.
O relato também destaca o reconhecimento, por parte das participantes, de que
todas pessoas têm conhecimentos prévios que precisam ser valorizados,
reconhecidos e considerados. Destaca, também, o quanto a troca, a partilha, pode
favorecer o desenvolvimento de todos, que são princípios importantes do trabalho
educativo.
A importância da formação também se verificou quando as coordenadoras
começaram a elaborar dúvidas profissionais específicas do campo da coordenação
pedagógica:
Quando a gente chegou [na escola] ficamos [pensando] "o que fazer?", né?
Gostamos do lugar, nos adaptamos, foi muito bom trabalhar, mas o que pega
mais é: de onde partir? O que fazer? Tem professor que diz "vamos fazer",
agora tem outro que cruza os braços e fala "não vou fazer". Só que aí a gente
fica naquela questão assim, estamos iniciando agora, como a gente pode
chegar neles? Como a gente pode estimular? Como que a gente pode fazer
com que eles caminhem? Essa a nossa maior dúvida, né, L.?
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A dúvida em torno de como seu trabalho como formadoras poderia ocorrer e
como promover o desenvolvimento dos professores, reforça a importância da
formação de coordenadores articuladas aos contextos de trabalho.
Sendo assim, explicitados e discutidos os aspectos que sugeriram a existência
de agentes facilitadores do desenvolvimento profissional das coordenadoras
iniciantes, percebeu-se também que tantos outros aspectos se mostraram como
dificultadores, conforme se verificará adiante.
4.5.2 Agentes dificultadores

Como agentes que dificultavam o desenvolvimento profissional das
trabalhadoras, destacaram-se aqueles que diziam respeito à falta de clareza do seu
papel pelos outros trabalhadores das escolas e também aos impedimentos causados
pelas suas condições objetivas de trabalho.
No que diz respeito à falta de clareza acerca do papel e das funções das
coordenadoras pelos outros profissionais da escola, o primeiro movimento de
impedimento da sua atividade vinha dos diretores das unidades escolares:
E o diretor? Tem formação? Ele sabe o papel dele ali [na escola]? E o nosso?
Porque eles estão atropelando todo mundo. Eles sabem o que os
coordenadores ouvem aqui? Ele sabe qual é a demanda da formação que a
gente combina nas reuniões? A impressão que dá é que não sabe. Então,
falta uma coisa para o diretor também.

O depoimento sugere que os diretores pareciam não reconhecer e não legitimar
o papel formador dos coordenadores, fato que pode encontrar explicação em uma
visão de gestão escolar dicotômica, que se ampara em uma concepção equivocada
que o diretor se responsabilizaria pelos aspectos administrativo-burocráticos da
escola e coordenador pelos aspectos pedagógicos. Essas ideias foram reforçadas ao
longo da formação, quando novos relatos foram trazidos pelas coordenadoras:
Muitas de nós ouvimos isso das diretoras, várias vezes: “Pode deixar essa
“conversinha” para outro dia. Hoje temos que resolver coisas mais urgentes
no HTPC”. Entende? Formação é “conversinha”.

O depoimento sugere a desvalorização do horário de trabalho pedagógico
coletivo como espaço de reflexão e de formação e reforça a falta de legitimidade da
ação formadora, provavelmente pelo desconhecimento acerca do que é a formação
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centrada na escola e como ela pode/deve ocorrer. Como afirmam SOUZA, PETRONI
e DUGNANI (2015):
A literatura especializada aponta para um profissional que seria o principal
responsável pela mediação e articulação das relações escolares com vistas
à melhoria dos processos de ensino-aprendizagem e de ações que visam à
promoção de possibilidade do desenvolvimento humano; trata-se do
coordenador pedagógico. É a ele também que é atribuída a responsabilidade
da formação continuada de professores. Embora essas três dimensões
caracterizem a essência do trabalho de coordenar pedagogicamente, elas
não são exclusivamente de sua responsabilidade. Ao considerarmos que o
trabalho na escola só faz sentido no coletivo, afirmamos que essas funções
estendem-se a toda a equipe gestora. (p. 55).

As dificuldades das equipes gestoras para trabalharem em equipe configuram
um problema que precisa ser enfrentado e devendo ser melhor discutido, pois, sem
que haja clareza em torno do que é formação centrada na escola e como ela pode
ocorrer, na prática, é alto o risco de que o trabalho escolar seja desvalorizado ou que
seja guiado exclusivamente por uma lógica de burocratização, controle e fiscalização,
cuja força motriz, atualmente, é a avaliação externa. Quando se coloca a avaliação
externa no centro dos processos pedagógicos, se afirma que o trabalho escolar é igual
àquele desenvolvido em ambientes empresariais, devendo ser regido pelas suas leis,
normas e pressupostos. LAVAL, (2004) tece uma dura crítica a esse respeito:
A imitação do mundo da empresa privada tem por justificativa a pesquisa da
eficácia. Esse tema da “escola eficaz” deve ser relacionado à redução ou,
pelo menos, ao controle dos custos educativos, tornados prioritários com o
questionamento da intervenção do Estado: “fazer mais com menos”, esta é a
linha. A massificação escolar, segundo essa abordagem, invocaria técnicas
de gestão que tivessem sido testadas no setor privado. Uma análise geral
partilhada pelos responsáveis dos sistemas educativos nos países europeus
quer, assim, que, depois de ter assegurado um aumento do número de alunos
e um prolongamento da duração média das escolaridades, se tenha chegado
a um limite a partir do qual é preciso antes procurar uma performance
qualitativa mais importante. Os conhecimentos devem ser melhor adquiridos,
os fracassos escolares, fontes de exclusão e de “sobrecustos intoleráveis”,
menos numerosos, a formação, adaptada ao mundo econômico moderno. Se
não se pode mais aumentar os recursos por causa da redução desejada das
despesas públicas e das retiradas obrigatórias, o esforço prioritário deve
incidir sobre a gestão mais racional dos sistemas escolares graças a uma
série de dispositivos complementares: a definição de objetivos claros, a
coleta de informações, a comparação internacional dos dados, as avaliações
e o controle das mudanças. Em suma, pela importação da abordagem do
gerenciamento, se deveria passar, como na indústria, das técnicas de
produção de massa a formas de organização fundamentadas no “caminho da
qualidade”. (p. 188).

A chamada de atenção para esse aspecto de um projeto neoliberal de reforma
da escola pública tomando como espelho o mundo empresarial é uma perspectiva à
qual se rejeita com veemência. E tem uma relação direta com toda uma perspectiva

205

defendida ao longo deste trabalho: a defesa de um trabalho do coordenador
pedagógico como formador de professores, que só é possível de se concretizar
quando há trabalho coletivo na escola, quando sua atividade é legitimada pela equipe
gestora da escola e quando todos e cada um têm clareza de que não trabalham em
uma empresa, mas em uma instituição garantidora do direito humano à educação. E
esse é um trabalho árduo e complexo. E que se torna ainda mais cheio de
impedimentos quando os desencontros começam entre a própria equipe gestora.
O distanciamento dos diretores das decisões pedagógicas - provavelmente
agravado pela ausência de projetos políticos pedagógicos construídos de acordo com
cada contexto escolar e voltados para as necessidades de cada escola – também foi
evidenciado pelas trabalhadoras:
Nós vamos te dar um exemplo. É assim: vamos falar do conselho de classe,
que acabou de acontecer: no conselho, tem diretor que vira e fala assim "mas
esse aluno não tá escrevendo em letra cursiva ainda? Como assim: esse
aluno não escreve letra cursiva, gente? A gente cansa de discutir que letra
cursiva é só pra quem já escreve convencionalmente. Tá entendendo?".

A queixa das coordenadoras era que havia um princípio pedagógico discutido
na rede aparentemente desconhecido pelas diretoras: que a letra cursiva, nas classes
de alfabetização, só seria ensinada aos alunos quando já estivessem consolidado a
compreensão da maior parte das relações entre os sons e as letras por elas
representadas.
Além desse distanciamento das questões pedagógicas, outro problema
provocado pela falta de clareza das funções do coordenador por outros profissionais
com os quais as participantes se relacionavam dizia respeito ao desencontro de
princípios e orientações recebidas por diferentes profissionais e instâncias de poder
da rede municipal:
Uma pessoa, alguém da secretaria, fala assim "faz desse jeito" e outra
pessoa da secretaria e, às vezes, muitas vezes na verdade, o diretor fala "faz
do outro". Aí você fica assim: “O que eu faço?”.

Neste caso, assinala-se a relação de oposição entre orientações dadas pela
secretaria e aquelas dadas pelas diretoras, o que explicita um jogo de poder, no qual
as coordenadoras se sentiam pressionadas e ficavam em dúvidas a respeito de qual
orientação seguir, o que enfraquece suas atividades e as coloca em maior risco de
impedimento.
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O desencontro dos princípios e ações relacionadas à organização do trabalho
pedagógico ia se explicitando, na medida em que o exercício de reflexão do grupo foi
se complexificando:
Nós recebemos uma orientação, aqui, na escola o diretor recebeu de uma
forma, o ATP [assistente técnico pedagógico] passa de outra, o supervisor
passa de outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu acho
que essa dialética não tá acontecendo, parece que as hierarquias não se
conversam, não sabem quais as ações que devem ser tomadas.

A multiplicidade de vozes e o desencontro de orientações recebidas pelas
trabalhadoras produzia não apenas angústias, como colocava o trabalho pedagógico
em risco, revelando que havia fragilidades na proposta curricular e na construção de
diretrizes pela rede.
É importante deixar claro que não se pretende culpabilizar nenhum dos
profissionais, nem responsabilizá-los individualmente, mas identificar problemas com
a intenção de colaborar para a melhoria dos fluxos de trabalho de todos os
profissionais.
Pereira (2010) utilizou-se da metáfora da brincandeira infantil telefone sem fio
para explicar um fenômeno típico de sistemas educacionais grandes, como os das
redes públicas de ensino. Nessa brincadeira, um discurso qualquer é elaborado por
uma pessoa, que o repassa no ouvido de outra pessoa, de forma que os outros não
possam escutá-lo. A mensagem é transmitida da mesma forma para todos que estão
participando da brincadeira, até que o discurso é revelado pela última pessoa que
recebeu a mensagem. Ao final, é muito comum que o discurso tenha se transformado
em algo muito diferente daquilo que foi dito pelo primeiro sujeito que o elaborou e o
transmitiu.
Cunhou-se o termo efeito telefone sem fio para explicar um fenômeno –
corroborado por Pessôa (2015) - de distorção de princípios curriculares elaborados no
seio de políticas, programas e projetos educacionais em redes públicas de ensino.
Nos estudos anteriores mencionados, o efeito telefone sem fio se aplicava a
uma discussão sobre a lógica de cascata (Heargreaves e Fink, 2007) - utilizada em
processos de formação continuada, nos quais um conjunto de princípios pedagógicos
eram multiplicados, por diferentes formadores, com diferentes graus de estudo,
aprofundamento e domínio - que produzia distorções na apreensão de conteúdos
pelos participantes da formação e terminava por descaracterizá-la.
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No caso desta pesquisa, o efeito telefone sem fio pode ser empregado
novamente, ajudando a reforçar a ideia de que tal fenômeno serve para explicar uma
tendência dos processos de gestão do trabalho pedagógico.
No caso, as mensagens repassadas às coordenadoras mudavam conforme se
alteravam as vozes dos representantes do poder, dificultando não apenas as suas
atividades laborais, mas também trazendo impedimentos para as suas atividades:
... você patina no gelo, parece que você corre, corre, corre e não sai do lugar,
parece que não há uma ideia constante entre todas as hierarquias.

Assim, a ideia de que estavam constantemente escorregando ou patinando
produzia não apenas frustração, mas desconfiança:
Eu acho que falta comunicação geral entre tudo, porque tem muita coisa que
a gente vê que é imediatismo. Ligam pra escola e dizem "tem que fazer isso",
aí você corre, faz e aí cinco minutos depois, ligam de novo: "olha, desfaz que
não é mais assim", aí outro vem e fala: “não, não, é assim, sim". Então, a
gente acha que falta uma comunicação entre todos os setores.

Como efeito da falta de clareza sobre a função formadora das coordenadoras,
um ponto de conflito tinha a ver com a compreensão da necessidade delas estudarem
durante o horário de trabalho. Segundo informaram, as interrupções em seus
momentos de estudo eram frequentes:
É assim, você entra na nossa sala, a gente está lendo um livro que traz bases
pro próximo HTPC. A gente não tá fazendo nada, entendeu? Então é assim:
"então, você pode ir lá resolver isso".

“Resolver isso”, normalmente, dizia respeito à mediação de conflitos entre
alunos ou de situações de indisciplina não resolvidas pelos professores:
... se você tá lendo, você precisa de concentração. Aí toda hora entra um e
pergunta uma coisa, aí você tem que voltar lá pro começo....
Aí você começa a leitura e vem duas criaturas, "você pode conversar com
esses dois que eles tavam pulando no pátio?". Gente!

Os momentos de estudo eram entendidos como ociosidade:
Você entendeu? Se a gente está na sala, lendo os emails que chegaram da
secretaria pra ver a demanda que tem pra semana, não está fazendo nada,
então pode estar em outro lugar. Então, essa visão de coordenação
pedagógica precisa ser mudada já de cima pra baixo.

A queixa das coordenadoras de que as diretoras não as legitimavam como
formadoras culminava na falta de orientação dada aos demais trabalhadores do
ambiente escolar. O provável desconhecimento da especificidade do trabalho da
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interrompessem frequentemente as participantes:
Depois que a gente estudou aquele negócio de rotina, urgência, pausa
[referindo-se às proposições de Placco, 2003], até que as professoras estão
respeitando mais. O problema tem sido os funcionários trazendo alunos.
Porque os professores já têm consciência, eu coloquei a minha rotina de
trabalho na sala dos professores, eles sabem os dias que estamos
estudando, o dia que a gente vem pra cá, mas os funcionários não têm essa
consciência. E vêm com o aluno "dá pra você dar o jeito?", "Não, agora não
dá". Deixo ele fora, ele espera... Mas, enfim, o pessoal acha ruim.

O depoimento reforça a importância da formação, mas aponta também seus
limites, corroborando a ideia de que, embora ela seja um componente do
desenvolvimento profissional, não é o único, não podendo ser vista como a panaceia
para os males da atividade docente. Assim, outros condicionantes, além de estarem
em jogo, colocaram o próprio trabalho desenvolvido na formação em risco, logo no
início do trabalho:
A gente tá aqui estudando coordenação pedagógica. Em vários textos, aqui
fala que entrar em sala de aula na falta do professor não é função do
coordenador. Mas é o que tá acontecendo aqui.

As participantes se referiam a um momento do ano letivo – o início – no qual
as escolas estavam com seus quadros de funcionários incompletos, não havia
professores para todas as turmas, além do absenteísmo dos já existentes. Esse
quadro crítico fez com que, muitas vezes, elas tivessem que assumir a regência de
classes, deixando suas funções:
... quando eu entro na sala pra substituir professor que faltou, eu não consigo
nem estar na sala com as crianças, porque você não fica ali, a cabeça não
fica ali, porque está tudo girando no que você teria que estar fazendo. Então
você não fica bem ali, nem bem lá.

O depoimento mostra a ambiguidade e o sofrimento produzido pelo
impedimento da sua atividade como coordenadora pedagógica, que foi acolhido pelas
colegas:
Então, essa questão da demanda de funcionários é um problemão, né?
Porque a gente tem toda essa formação linda e maravilhosa, mas se não
chegar funcionário logo, nós vamos nos rebelar.

Embora o depoimento sugira a construção de uma força coletiva, que foi
positiva e importante para a resolução deste problema – e aqui não se pode negar os
esforços da rede em resolvê-lo o mais rápido que pode -, ele traz insumo para que se
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repense a dinâmica da gestão educacional e escolar. Situações como essas são
inaceitáveis e comuns nas escolas públicas brasileiras, como comprovaram estudos
como os de CUNHA (2009); CHRISPINO (2007); CASTRO (2006) e ABRAMOVAY e
AVANCINI (2004).
A falta de clareza em torno do papel e das funções das coordenadoras fazia
com que fossem colocadas no papel de “coringas”. Contudo, ao assumir as funções
de outros, as suas próprias ficavam para trás, o que provocava um acúmulo de tarefas:
O coordenador faz a função de todos, e ninguém faz a função do coordenador.
A frase sugere outra frustração: a de ajudarem todos sem que recebessem
nenhum tipo de ajuda de ninguém. Essa sensação de “um por todos e ninguém por
um”, configuram uma imagem de D`Artagnan abandonado.
No romance, o personagem central do conhecido romance de Alexandre
Dumas26, é um jovem que se esforça para ser aceito como membro da elite da guarda
real do rei da França. Ao chegar a Paris, por um conjunto de circunstâncias, se junta
a três mosqueteiros27, dos quais se torna companheiro inseparável e que são
conhecidos, em suas aventuras, por bradarem o grito de guerra: “um por todos e todos
por um”. Por isso, a alusão à figura de um D`Artagnan abandonado, no caso das
coordenadoras participantes do estudo.
Além da ideia de abandono, vale ressaltar que essa imagem pode ser reforçada
pela própria noção contemporânea de trio gestor28, amplamente reproduzida pelas
redes de ensino.
A ideia de que o diretor, o vice-diretor e o coordenador pedagógico formam, na
escola, a “equipe gestora” – um fetiche da cultura empresarial - pode contribuir para
que os demais atores envolvidos no trabalho escolar vejam o coordenador como uma
extensão da figura do diretor, como um substituto deste em suas ausências ou, ainda,
como um mensageiro realizador de “triagens”. Como, em geral, há uma visão

26 DUMAS, Alexandre. Os três mosqueteiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
27 Assim conhecidos por portarem mosquetes: uma espécie de arma de fogo do século XVI.
28 A Revista Nova Escola publicou, em 2010, uma reportagem com um pesquisador de renome do
campo da Educação, versando sobre a “Trindade Pedagógica”, que pode ter contribuído com a
disseminação do fetiche do trio gestor como modelo de gestão escolar. Inicialmente, o artigo defendia
um trabalho articulado entre diretor, coordenador e supervisor de ensino. Daí em diante outros artigos,
inclusive acadêmicos, se apropriaram e propagaram essa ideia. O termo também apareceu, nos últimos
anos em textos de documentos oficiais, publicados na mesma época, pela Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo, mas referindo-se ao trabalho entre diretor, vice-diretor e coordenador
pedagógico. Cf. Conheça a Trindade Pedagógica: diretor, coordenador pedagógico e supervisor de
ensino. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/671/conheca-a-trindade-pedagogicadiretor-coordenador-pedagogico-e-supervisor-de-ensino. Acesso em 20/06/2017.
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hierárquica em torno dessas três figuras, antes de acessar o diretor, os funcionários
do apoio escolar procuram o coordenador primeiro:
O coordenador é o que mais leva de todo mundo na cara. Porque é criança, é
pai de aluno que vem feroz, porque antes de chegar no professor, chega tudo na
gente. Antes de chegar no diretor, chega tudo na gente. A secretaria [da escola]
manda tudo pra gente.
O depoimento, que reforça a ideia do coordenador como um realizador de
triagens, tanto sugere a distorção da sua imagem com base em uma representação
que remonta à inspeção escolar, quanto indica um problema de reconhecimento das
suas funções.
No caso de uma representação arraigada em uma concepção de inspeção
escolar, lembrou-se do profissional que, durante a Era Vargas (1930-1945), deveria
controlar e fiscalizar o trabalho pedagógico no ensino secundário29. Essa tese se
reforça quando se observam as falas das coordenadoras de que os funcionários do
apoio escolar as interpelavam, com frequência, para vigiar e punir estudantes por seus
atos disciplinares.
Quanto à falta de reconhecimento das funções do coordenador, a busca por
ele, antes dos outros profissionais do chamado trio gestor, pode sugerir tanto que ele
pode ser, supostamente, o mais acessível - por ser a autoridade de “menor
importância” dos três componentes do trio - quanto pode colocá-lo em uma posição
de realizador de triagens ou de mensageiro.
A metáfora de mensageiro é empregada aqui, em alusão à figura de uma
divindade do panteão afro-brasileiro: o Exu. Trata-se de uma figura que trafega tanto
no mundo dos deuses quanto no mundo dos humanos. Ele é a entidade responsável
por levar os pedidos e oferendas dos humanos aos deuses, levando também as
mensagens destes aos humanos.
Por esse motivo, há dúvidas em torno do reconhecimento dessa figura
enquanto divindade de igual importância da dos demais deuses que, supostamente,
não circulam no mundo dos homens. Não obstante, como resultado da dominação
judaico-cristã e da branquitude constituída no bojo do processo de colonização
brasileira, Exu é constantemente associado ao demônio cristão.

29 Cf. Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. Dispõe sobre a organização do ensino secundário.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19890-18-abril-1931504631-publicacaooriginal-141245-pe.html. Acesso em 20/06/2017.
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Exu é visto, portanto, como divindade menor, como uma divindade do nãolugar, assim como os coordenadores pedagógicos podem ser vistos por aqueles que
não compreendem seu papel e suas funções. Em outras palavras: não se chegaria ao
diretor sem passar pelo coordenador. Ou: não incomode os deuses, porque são
incomunicáveis. Ou ainda: ninguém chega ao pai senão por mim. Essas provocações
trazem pistas para investigações futuras, no que se refere às relações de poder e
hierarquia travadas entre as equipes gestoras escolares.
Outro ponto que foi identificado como dificultador do desenvolvimento
profissional das participantes foi a falta de espaços físicos adequados de trabalho:
Muitos de nós não têm nem sala, nem espaço adequado pra trabalhar. Se
você tem uma sala ou um lugar, o seu canto, que ninguém te incomoda, você
trabalharia muito mais, você faria muito mais o seu trabalho. E isso atrapalha
bastante.

Além disso, a falta de espaços adequados se relaciona com o pouco
reconhecimento com a autoridade profissional, como ocorria com a coordenadora
Janaína:
A minha sala, eu percebi agora... percebi não, já estava percebendo que todo
mundo entra para atender pais, professores pra conversar com os pais, a
minha sala não é minha. Descobri que não é minha. Tem dois dias que eu
descobri que a sala não é minha. Porque toda vez que eu abro a porta, tem
alguém, ou tá na minha cadeira ou tá na outra cadeira que eu coloquei,
porque eu coloquei duas se precisasse de alguém sentar, professor, né? Me
organizei nesse sentido, mas a sala não é minha. A minha sala está lá para
todos entrarem e fazerem o que quiserem, menos eu.

A queixa da coordenadora reforça que o espaço, que deveria ser seu, era
ocupado constantemente por outras pessoas. Isso, além de impedir o seu trabalho,
trazia uma sensação de falta de respeito e de reconhecimento. A experiência relatada
também se relaciona com a importância da dimensão do espaço-lugar na formação
dos profissionais da educação. Neste caso, a falta de um espaço adequado de
formação reforçava o não-lugar da coordenadora, na condição de formadora. A falta
de espaço indicada no relato agravava os problemas descritos anteriormente.
Os aspectos dificultadores aqui elencados deram indícios de sofrimentos que
indicavam que as coordenadoras desenvolviam atividades contrariadas ou que se
sentiam reprimidas quando não conseguiam desempenhar as funções que gostariam.
Esse tipo de situação, como adverte Clot, (2006) desemboca no impedimento do
desenvolvimento:

212

Trata-se então de uma amputação do poder de agir que proíbe os sujeitos de
dispor de suas ações, que não os deixa transformar seu vivido em recurso de
vivência de uma nova experiência. Já não são raros os meios profissionais
em que os trabalhadores permanecem prisioneiros de objetivos artificiais e,
não obstante, os fazem seus e se apossam de sua própria ação, em
contextos que se tornaram patogênicos. (pp. 9-10).

Diante disso, é importante salientar que os impedimentos frequentes sofridos
pelos CPs, em suas tentativas de desempenharem seu trabalho, podem “envenenar”
sua atividade. (CLOT, 2006). E quando isso ocorre, é comum que tais impedimentos
sejam interpretados de forma naturalizante, o que faz com que eles não sejam
investigados e compreendidos a partir de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto.
Dada a relevância deste tema e o quanto eles podem culminar em sofrimento
patogênico, adoecimento e abandono do trabalho, sugere-se que futuros estudos
possam investigar esse fenômeno.
Além de tudo isso, cabe mencionar, também, que as questões de
desvalorização social e profissional das coordenadoras participantes do estudo
custaram a aparecer, porque o grupo demorou para se sentir confortável para fazer
uma “quase confissão”:
Ter uma função gratificada como coordenador é meio que um
reconhecimento do seu trabalho como professor. Uma promoção, não é?
Não. A gratificação é pouca e a desvalorização é muita. A gente não quer
elogio, a gente precisa de dinheiro. Ser coordenador é ter todas as incertezas
do mundo e se perguntar, todos os dias: “O que é que eu estou fazendo aqui?
Eu nem ganho tanto assim!”. As legislações definem nossa função com
objetividade e precisão. Valorizam nossa ação formadora. Tá aqui. Porém,
não é essa a verdade através do espelho. No dia-a-dia, o coordenador é
aquele cara visto segundo as conveniências de um e de outro. Visto na sala
de aula, no pátio, na rua, na chuva, na fazenda, mas nunca como deveria ser
visto. Não é, pessoal? Quem concorda?

Todas concordaram. A percepção de que o depoimento veio quase como
confissão se construiu porque as questões relativas a condições objetivas de trabalho
custaram muito a aparecer. Infere-se que isso se deu por diferentes razões. Uma,
porque o pesquisador já tinha sido gestor naquela rede municipal e pertencia ao
mesmo grupo político que estava no poder. Por outro lado, era um governo
progressista, cujos esforços eram reconhecidos pelo grupo, que parecia se sentir
constrangido em apontar falhas. Além disso, de fato, a gestão municipal empreendia
esforços importantes, mas isso não anulava a importância do exercício da crítica e o
enfrentamento de problemas reais e concretos.
Por isso, depois que todos esses problemas, reunidos e discutidos
especialmente neste eixo de análise, foram expostos pelas participantes, resolveu-se
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trabalhar com o mito dos Doze Trabalhos de Hércules, como se mencionou
anteriormente. Esse trabalho, que tinha a intenção de permitir a reflexão sobre o
reconhecimento e o enfrentamento dos agentes dificultadores do desenvolvimento
profissional, permitiu que os agentes facilitadores – já expostos – emergissem.
Além disso, somente tempos depois da transcrição dos dados produzidos, da
suspensão da experiência vivida pelo pesquisador com os participantes e de um
intenso trabalho de leitura e releitura dos dados, as descobertas que deram origem a
esta tese foram percebidas.
Dentre elas - muitas já expostas e distribuídas nos eixos de análise anteriores
– estão algumas questões específicas sobre o início da coordenação pedagógica.
Essas questões foram aglutinadas e formaram o último eixo de análise deste trabalho,
discutido a seguir.
4.6 Inserção na coordenação pedagógica

As apreensões relativas aos desafios enfrentados pelas trabalhadoras no início
da coordenação pedagógica podem ser explicadas pelo conceito de choque de
realidade (Huberman, 2013). Esse momento, que compreende os três primeiros anos
de desenvolvimento da docência, quando há o tateamento da carreira, a constatação
da sua complexidade, a percepção de uma distância entre o ideal e o real e a
dificuldade de enfrentar os desafios que se colocam no trabalho docente. Contudo, o
que se pode denominar de choque com a realidade no início da coordenação
pedagógica, a partir dos dados produzidos, sugere nuances um pouco diferentes
daqueles enfrentados no início da docência.

A respeito disso, as coordenadoras participantes desta pesquisa se referiam à
ausência de experiências de acolhimento e contextualização do trabalho que
deveriam realizar:
... uma coisa que a gente tava conversando: quando a gente sai da sala e vai
pra coordenação, a gente vai com a cara e a coragem, né? [...] Aí nos
programas, no Mais Educação, por exemplo, os professores chegam, eles
vão, passam uns dias na escola vendo como acontece. E com a gente
normalmente não acontece isso. Então a gente chega numa escola "olha,
você a partir de amanhã tá designado a tal escola", e aí a gente vai com a
cara e a coragem, com um caderninho pra ajudar, todo mundo tem um
caderninho pra ajudar, onde a gente na primeira semana anota tudo. E depois
fica olhando pras anotações, pensando no que vai fazer.
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O depoimento revela não se tratar apenas de uma falta de acolhimento e
contextualização, mas também a falta de referências de atuação e de um parceiro
mais experiente que pudesse acompanhar o processo de inserção na coordenação
pedagógica. Elas se queixam, ainda, da falta de tempo e de espaços para refletirem
sobre o que se diagnosticou e para pensar e planejar seu trabalho, a partir das
necessidades da escola.
É preciso que se tenha o cuidado de pensar que uma das pessoas que pode
contextualizar o cenário de ação do coordenador é o diretor. Todavia, nem sempre
esse profissional ou mesmo o supervisor de ensino costumam assumir essa tarefa,
talvez pelo excesso de desafios profissionais que são específicos destes postos de
trabalho, principalmente nas redes públicas de ensino.
Esse trabalho de “assistência” ao coordenador pedagógico iniciante, que seria
na verdade um trabalho de “tutoria” - entendida como um processo de aprendizagem
entre iguais – poderia ser desenvolvido pelas equipes técnicas de formadores das
secretarias, visto que, em geral, esses profissionais já passaram por diferentes
posições na gestão escolar, dentre elas, a coordenação pedagógica. Aliás, um dos
requisitos para a formação dos quadros de formadores das secretarias deveria ser o
tempo de experiência na coordenação pedagógica, já que esse requisito poderia
fortalecer os processos de formação centrada na escola.
A falta de acompanhamento na inserção na coordenação pedagógica também
apontou para a ausência de uma cultura de compartilhamento de informações e de
“passagem” do trabalho:
Nem com o outro coordenador que estava a gente não
tem tempo pra conversar.

O depoimento sugere que os processos de inserção na coordenação
pedagógica costumam ser apressados, produzindo o efeito do anel não passado. Em
uma brincadeira infantil, conhecida como passa anel, uma criança é escolhida para
esconder um anel entre as mãos. Na sequência, outras crianças participantes ficam
em fila, com as mãos em forma de concha, enquanto aquela responsável por passar
o anel passa as suas mãos pelas mãos de todas as outras crianças, escolhendo uma
para, discretamente, passar o anel, sem que as outras percebam. Depois, uma criança
é escolhida para adivinhar quem recebeu o anel. Se errar, sai do jogo, que continua
até que se acerte quem recebeu o anel.
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No caso, o depoimento das participantes sugere que elas entraram em uma
espécie de jogo, do qual desconhecem as regras, não “receberam o anel” de ninguém,
como se tivessem que encontrá-lo, sozinhas. Até porque não têm ninguém para
participar do jogo com elas.
O desconhecimento das “regras do jogo” produz inseguranças. Uma delas é a
da comparação com o coordenador anterior. Principalmente se ele era visto como um
profissional competente:
... você vai pra um lugar que você sabe "poxa, o coordenador anterior era
competente". "Tenho que superar, como eu vou fazer isso?"
Cabe ponderar que esse receio tanto pode empurrar o desenvolvimento,
quanto pode provocar a fuga da função, fenômeno também observado no contato com
as participantes:
Nesse relato número 1 [referindo-se a um caso de formação trabalhado na
formação], me identifiquei totalmente: quando eu saí pra coordenação, eu fui
pra uma escola com 28 salas. Só que eu nunca tinha sido coordenadora,
então eu me apavorei. E aí eu me apavorei, eu fiquei uma semana e desisti,
eu não voltei nunca mais.

Infere-se que a fuga da função pode ser causada justamente pela falta de
acolhimento nos processos de inserção na coordenação, produzindo outros tipos de
insegurança. Essas inseguranças, alimentadas pela falta de clareza em torno do papel
do coordenador pedagógico pelos outros atores do ambiente escolar, já discutida
anteriormente, também produz medo:
A gente tem bastante medo. Um monte de medos. De não conseguir, de não
fazer o trabalho direito. Mas também tem medo dos professores não
entenderem o que o coordenador passa como uma formação. Que acha que
são só avisos, que são só orientações e não entender isso como formação.

A falta de formação suficiente ou adequada para enfrentar os desafios trazidos
pela inserção na coordenação pedagógica também foi apontada como um problema
para o grupo. Neste caso, o grupo destacou a importância que a formação que deu
origem a esta tese teve para ele:
... tem várias e várias formações, eu tô na minha primeira ainda, mas na
realidade nós não temos essa ampla formação pra ser formador de um grupo,
né? Então ter vindo pra cá é um alento.

Além disso, o grupo destaca que o coordenador não poderia ser destacado
como formador de professores, sem que tivesse formação que o auxiliasse no
desempenho desta tarefa:
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Por que professor coordenador é tido, especificamente, como formador sem
ter a capacitação pra tal? O que capacita um professor a ser coordenador, se
ele não tem a formação específica pra ser? Porque se ele é o formador, ele
precisa ter no mínimo as capacitações necessárias pra isso. A gente tava
apavorada, né, D.? Agora que a gente tá aqui, a gente tá menos nervosa.

Com isso, reforça-se a importância do tema da formação do coordenador
pedagógico, discutida brevemente neste trabalho.
Além disso, a experiência em sala de aula e o contato com metodologias e
práticas de ensino das áreas diversas, que poderiam ser melhor trabalhadas no
processo de formação inicial, poderiam ser aproveitadas e valorizadas nos processos
de formação de formadores, já que, como se demonstrou, os formadores se legitimam
enquanto tal quando são capazes de discutir as práticas dos professores com eles.
Mas também cabe ressaltar que as coordenadoras iniciantes tinham dúvidas
sobre como podiam desenvolver seu trabalho, o que se assemelha ao tipo de dúvida
que os professores costumam ter no início da docência. As participantes chegaram a
estabelecer essa relação:
A gente quer compartilhar aqui uma coisa, eu, a L., a D. e a K. Quando a
gente saiu da faculdade, foi dar aula. A gente não sabia nada da prática,
aprendeu tudo no dia a dia, que a gente vai integrando tudo com a
experiência. Quando nos sugeriram a coordenação, a gente imaginou que
conseguisse. A gente pensou que era igual quando começou a ser
professora, a gente fazia tudo. Só que, quando a gente foi pra coordenação,
a gente percebeu que está no zero de novo, a gente não sabe nada. Na
questão coordenação, a gente tem que aprender tudo de novo. A gente
precisa se apropriar de muita coisa nova, outra vez.

O depoimento sugere não apenas que ocorreu o choque com a realidade, como
também que algumas participantes tinham uma percepção de que os conhecimentos
e experiências que possuíam como docentes não tinham validade para o exercício da
coordenação. No mínimo, percebe-se uma dificuldade das coordenadoras em
estabelecer relações entre a experiência que possuíam e a nova atividade. Porém, o
depoimento também sugere que o início na coordenação pedagógica tem
especificidades.
Entre as especificidades identificadas junto ao grupo participante da pesquisa,
observou-se que iniciar a coordenação em grupos dos quais os coordenadores já
faziam parte, sobretudo quando não eram legitimados e reconhecidos como
referências, trazia muitas dificuldades:
Alguns de nós aqui virou coordenadora de escola onde trabalhava e a
coordenadora anterior continuou trabalhando lá. A coordenadora deixou a
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coordenação, voltou pra sala de aula, e a gente saiu da sala de aula e foi pra
coordenação. Significa que fomos ser coordenadoras das nossas antigas
coordenadoras. Olha que situação. Eu não tive problema, mas a D. e o E.
tiveram, não é? Porque elas não aceitavam que eles dissessem nada.

Dentre essas dificuldades, estava a relação com as antigas coordenadoras,
que “voltaram” para as salas de aula. Isso trouxe problemas para o relacionamento
com essas professoras, que não reconheciam as coordenadoras como formadoras,
como já se apontou nos eixos de análise anteriores.
Esse fenômeno reforça a ideia de que a coordenação é vista como uma
progressão na carreira, ou um lugar de passagem para outros postos de trabalho
considerados mais valorizados, tanto do ponto de vista simbólico quanto financeiro.
Essa situação enfraquece a importância da especificidade da coordenação
pedagógica, já que essa atividade pode passar a ser entendida apenas como
“trampolim” para atingir outros patamares e instâncias de poder na carreira do
magistério.
Os fatos relatados pelas coordenadoras indicam que, sem o devido cuidado, a
falta de legitimidade do coordenador como formador pode acirrar conflitos, no interior
das escolas:
Isso também acontece, de você se tornar coordenador do seu próprio grupo
e ter professor que não aceita. Tipo: você vai dar alguma sugestão, sabe,
assim? Então eles ironizam você, te atacam, te cutucam.

Como já se apontou, a teoria elisiana parece ser fértil para analisar os
fenômenos relativos a desigualdades entre grupos e indivíduos nos contextos
escolares. Como afirmam ELIAS e SCOTSON (2000):
Ao que parece, quase todos os grupos humanos tendem a perceber
determinados outros grupos como pessoas de menor valor do que eles
mesmos. O grau de estigmatização pode variar de um caso para o outro, e
as ações que devem tornar claro para o grupo outsider o fato de seus
membros serem um objeto de maior desprezo podem ser ruidosas ou
bárbaras, ou aparecerem em uma tonalidade mais amena. Seja como for,
relações estabelecidos-ousiders têm sempre algo em comum. Karl Marx foi o
primeiro a descobrir que os conflitos de grupos e os processos ligados a eles,
apesar das diferenças de suas manifestações, podem possuir uma estrutura
fundamental semelhante. Sua constatação de que tais conflitos não surgem
da má vontade ou da fraqueza de caráter de um lado e de outro, mas de
particularidades estruturais da sociedade em questão, foi um passo muito
grande para a teoria sociológica. (pp. 199-200).

Com isso, reforça-se a importância de futuros estudos investigarem as relações
estabelecidos-outsiders entre professores e equipes gestoras da escola e de sistemas
de ensino.
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Retomando o depoimento acima, os conflitos instaurados, que se mostram pelo
incômodo da coordenadora Janaína ao que ela chama de falas que “cutucam e
ironizam”, sugerem que, ao deixar se ser professora para se tornar coordenadora, é
como se ela passasse a não mais pertencer ao grupo de professoras. Para as
professoras, ela poderia ter se tornado uma outsider. E se ela também o fosse para a
equipe gestora que passou a compor, configuraria-se um quadro propício a um
trabalho impedido ou “envenenado” (CLOT, 2006).
Essas percepções foram se refinando porque, no contexto investigado, parecia
evidente que havia conflitos abertos entre as coordenadoras iniciantes e os
professores experientes:
... a gente tem demanda com as resistências dos professores que são
experientes. O que é muito pior de lidar. Eles não respeitam a gente como
formador.

Quanto aos professores iniciantes, embora houvessem desafios, eles não
pareciam produzir angústias ou conflitos nas relações interpessoais:
Os professores iniciantes exigem muito da gente, porque precisam mais. Mas
é diferente. Eles não nos enfrentam.

Finalmente, as coordenadoras apontaram que um desafio para elas era lidar
com professores que tinham dificuldades no manejo de suas classes e tinham
problemas no reconhecimento de sua autoridade junto aos alunos, sugerindo que isso
gerava indisciplina:
Olha, é mais difícil você lidar com o professor que não tem autoridade na sala
de aula do que aquele que tem uma dificuldade didática, né? É muito
complicado.

Essa dúvida indica que era muito difícil para as participantes mediar casos de
conflito de autoridade dos professores com suas turmas, o que sugere outro tema
importante para a formação de coordenadores. No contexto investigado, essa questão
foi acolhida na discussão sobre gestão de grupos. Contudo, esse tema convoca
outros, como manejo de classe e indisciplina, que não foram considerados prioritários
pelo grupo naquele momento e, por isso, eles não foram aprofundados. O que não
significa que não sejam importantes.
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Expostas as descobertas deste estudo, dentro do tempo e das condições
objetivas que se tinha para realizá-lo, é chegada a hora de apresentar as
considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU REFLEXÕES SOBRE O QUE ENCONTREI EM
SERENDIP

Daquilo que eu sei
Nem tudo me deu clareza
Nem tudo foi permitido
Nem tudo me deu certeza...
Daquilo que eu sei
Nem tudo foi proibido
Nem tudo me foi possível
Nem tudo foi concebido...
Não fechei os olhos
Não tapei os ouvidos
Cheirei, toquei, provei
Ah, eu usei todos os sentidos
Só não lavei as mãos
E é por isso que eu me sinto
Cada vez mais limpo!
(Ivan Lins e Vitor Martins)

Reconhecer que um processo chegou ao fim é difícil. Sobretudo porque a
Academia, com seus rigores e assepsias normativas nos faz ter a sensação de que
nada mais importa além da pesquisa e de seus resultados. Contudo, se a pesquisa e
seus resultados realmente importam, eles são carregados de sentidos, atravessados
por afecções que produzem sentimentos profundos. Fazer uma tese é, acima de tudo,
sentir o quanto ela nos toca e nos faz assumir uma posição diante do mundo e das
outras pessoas.
Fazer uma tese é sentimento. Afirmo isso, lembrando as palavras de Adélia
Prado:

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
(PRADO, 2016, p. 151)
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Os sentimentos que me atravessam e que me tomam, aprendidos com os
sorrisos de minha mãe e com os cuidados de meu pai, são evocados neste texto de
encerramento para marcar o meu direito de retomar sua escrita em primeira pessoa,
sabendo o quão isso é pouco usual na Academia.
Contudo, o texto é meu, a pesquisa é minha e das pessoas em carne e sangue
que me ajudaram a produzi-la. Assim, meu discurso aqui começa como protesto.
Contra a assepsia linguística que produz preconceitos e afasta tantas pessoas da
Academia e contra as ideias filhas do positivismo que me amarraram.
Falo da dificuldade em manter o uso da primeira pessoa durante todo o texto
da tese e do medo de que, ao fazê-lo, meu trabalho fosse negado e eu fosse punido
de alguma forma. Não tenho mais esse medo. Custou-me muito conquistar o direito à
fala, à voz e ao livre pensar. Agora, não mais me calo. Não creio em deuses, então
não temo deuses nem demônios. Que dirá pessoas. Mas creio no sentimento que
pode haver entre elas. E é dessa beleza que me nutro.
Falo, ainda, do quanto acho engraçado que eu tenha tentado escrever a análise
deste trabalho usando um tom considerado “impessoal”. Como se isso fosse possível
e garantisse maior credibilidade ao que produzi, como se o trabalho fosse se tornar
mais “científico” por isso. Essa foi uma dificuldade que ainda não consegui vencer.
Logo eu, que tenho dedicado minha vida a questionar e combater convenções.
Porém, essa minha confissão não é culpa. É um desabafo e uma convocação
para que possamos todos pensar sobre convenções, as quais criamos e
reproduzimos, mas que apagam as pessoas e suas pequenas memórias e pequenas
histórias, que são tão grandiosas.
Dito tudo isso, e depois de revisitar o percurso vivido na construção da
pesquisa, penso que uma das coisas mais relevantes de se dizer é que descobri
algumas coisas que eu não imaginava. Isso não é bobo. O espanto é chave para o
conhecimento. Conhecimento tem um tanto de labirinto. E encontrar alguma
orientação em labirintos não é lá muito fácil.
Meu fio de Ariadne foi a teoria, que me serviu de bússola. Sendo assim, que
fique claro que eu faço críticas ao conhecimento produzido convencionalmente e à
Academia, mas também sei reconhecer o que de bom e de belo ela criou. Faço o que
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faço e digo o que digo para que todos nos lembremos de que ela é feita de pessoas.
Pessoas falham. Pessoas se equivocam. Pessoas também fazem coisas grandiosas
e bonitas, juntas. Nós somos a Academia. (E agora, pelo uso do pronome “nós”, me
dou conta de que, finalmente, me sinto parte dela).
Pois bem. Tratemos da pesquisa porque já me alonguei o suficiente.
Retomemos seus objetivos:
Quadro 09 – Retomada dos objetivos da pesquisa
Objetivo Geral

Objetivos Específicos
1. Elaborar, conjuntamente, um plano de ação
e os combinados de um processo de
formação dos coordenadores iniciantes
participantes,

considerando

necessidades

formativas

suas
e

as

necessidades de suas escolas.

Construir e executar, coletivamente,
uma “proposta” de formação e
analisar suas contribuições no
planejamento das ações formativas
dos CPs participantes, para suas
realidades escolares.

2. Acompanhar o planejamento das ações de
formação dos participantes, implicando a
equipe de formadores da secretaria neste
processo.
3. Investigar se (como e quais foram, se for o
caso) a formação produziu movimentos do
grupo, em relação à execução de suas
atribuições de cunho formativo, no sentido
de

contribuir

para

a

produção

de

conhecimento do campo.
4. Identificar indícios sobre as contribuições
da formação para os participantes, na
direção

de

ampliar

e

provocar

compromisso como formadores.

FONTE: Elaboração do pesquisador.

seu
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Posso afirmar que o objetivo geral foi atingido, já que a proposta que deu
origem a esta pesquisa-formação foi construída coletivamente e se tentou analisar
suas contribuições para os participantes. Quanto aos específicos:


O objetivo 1 pode-se declarar que também foi atingido. Os combinados foram
construídos coletivamente e negociados e (re)negociados sempre que
necessário.



O objetivo 2 foi atingido parcialmente. Embora o planejamento das formações
dos participantes tenha ocorrido, a participação dos formadores da secretaria
neste processo foi menor do que se gostaria. Não por falta de vontade destes,
mas da própria dinâmica do trabalho e da complexidade das ações da rede. O
excesso de atribuições assim como o excesso de programas e projetos da rede
comprometeram a participação deles. Em todos os encontros havia um
formador presente, mas ele nunca era o mesmo. O que trouxe um ponto
positivo e um negativo. O ponto positivo foi que as coordenadoras pareciam se
sentir à vontade para colocar o que pensavam, já que as formadoras estavam
presentes, mas ficavam em uma posição de ouvintes e observadoras e
respeitavam os espaços das coordenadoras. O negativo era de que essa
alternância de profissionais pode ter colocado em risco a continuidade das
ações, já que o efeito telefone sem fio pode ter se promovido. Isso porque o
formador que participava dos encontros ficava incumbido de multiplicar seu
conteúdo com os outros. Contudo, não se pode negar os esforços e a
disponibilidade de todos em participar. De qualquer forma, esse processo
contribuiu para que a secretaria pensasse sobre a necessidade de rever seus
fluxos de trabalho e a necessidade de buscar articulações entre eles.



Posso afirmar que o objetivo 3 também foi atingido. Como se pode verificar no
capítulo 4, demonstrou-se como a formação produziu movimentos no grupo e
se teorizou a respeito.



O mesmo vale para o objetivo 4. Alguns indícios foram encontrados e o
compromisso das participantes como formadoras foi provocado, como sugerem
os resultados, que serão retomados em forma de síntese, adiante. Os indícios
encontrados foram organizados com base nas percepções, intuições e
reflexões acerca dos discursos produzidos e registrados durante os encontros
de formação.

224

É relevante, ainda, lembrar que tais objetivos foram traçados a partir do que
apontou a revisão de literatura, que indicou que pesquisas com coordenadores
iniciantes eram escassas, assim como estudos do tipo pesquisa-ação direcionados ao
fortalecimento do papel formador de coordenadores pedagógicos. Uma vez que uma
pesquisa desse tipo foi realizada, cabe apresentar uma síntese dos seus principais
achados:

1. Os resultados da pesquisa sugerem que as atribuições formativas do CP
precisam ser melhor definidas, com a participação dos próprios CPs e com
valor de política pública, de âmbito nacional, como uma forma de fortalecer sua
profissionalidade.
2. As tensões vividas pelas participantes da pesquisa com professoras e diretoras
exprimem os desafios postos para a formação de coletivos nas escolas,
sugerindo que a luta contra o individualismo deve ser um ponto de atenção
para a comunidade acadêmica e para a gestão de sistemas de ensino.
3. Durante a pesquisa, percebeu-se que havia outras necessidades, como a
formação de diretores e técnicos da secretaria, que também precisam ter
acesso a espaços e tempos que se dediquem ao desenvolvimento profissional
desses atores. A partir da pesquisa, firmou-se uma parceria com uma
instituição de educação superior e uma fundação, com as quais desenvolverei
um projeto de formação com esses públicos, que se iniciará no segundo
semestre de 2017.
4. Um processo formativo que levou em conta necessidades locais, tendo como
foco os contextos de atuação dos sujeitos que participaram dele, favoreceu a
construção de uma identificação grupal, que fortaleceu e favoreceu o
desenvolvimento profissional das coordenadoras em exercício. Cabe lembrar
que a formação não terminou. Ela passou a ser desenvolvida continuamente,
pelos técnicos da secretaria. Eu também continuo participando desse
processo. Sua continuidade sugere que se formou uma comunidade
investigativa da atividade das coordenadoras, com vistas à garantia do direito
à educação dos estudantes das escolas públicas (COCHRAN-SMITH e LYTLE,
2011).
5. O processo vivido durante a ação-formação corrobora os resultados de
pesquisas que indicam que é em grupo que os adultos aprendem (PLACCO e
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SOUZA, 2009). Tentei utilizar as experiências vividas pelo grupo como ponto
de partida e como ponto de chegada das aprendizagens. O processo se
mostrou intenso, atravessado por interações cognitivas e afetivas. Trabalhei
comigo mesmo a importância da consciência de que ninguém sabe tudo, mas
que, juntas, as pessoas precisam ter disposição para se encontrar com o
espanto e com o inesperado, além de disposição para enfrentar o que é
impreciso, incompleto, errado ou doloroso, relacionando tudo isso com o prazer
da descoberta. Diante disso, cabe lembrar que a aprendizagem em contextos
de trabalho não pode ser reduzida a uma preparação tecnicista destinada,
unicamente, a uma melhora da performance profissional, sem considerar o
sujeito coordenador, seus valores, seus princípios e os compromissos que ele
pode assumir consigo mesmo e com a sociedade, com maior ou menor grau
de consciência. Isso reforça a importância de que as redes de ensino garantam
espaços legítimos de reflexão e estudo sobre as experiências vividas pelos
profissionais da coordenação. Essa é uma condição essencial para a atividade
desses trabalhadores.
6. Os resultados da pesquisa sugerem que o CP aprende o seu trabalho fazendoo, na escola, assim como o professor (MIZUKAMI, 2005). E os processos
formativos de formação de formadores, como é o caso do coordenador
pedagógico, devem ser conceitualizados a partir das experiências vividas por
ele no contexto de trabalho. (COCHRAN-SMITH, 2003).
7. No que diz respeito a questões metodológicas, cabe tecer algumas
considerações sobre as dificuldades que atravessei em relação ao meu papel
como formador do grupo e como pesquisador. O papel de pesquisador
favoreceu minha atuação como formador. Se eu não tivesse tido clareza de
que estava construindo uma pesquisa, teria perdido muitas informações
importantes. Muitos dados utilizados não foram construídos exatamente
durante os momentos da formação. Alguns, sim. Mas grande parte deles foi
produzida antes dos encontros começarem, nos horários de café ou depois que
os encontros haviam terminado. Em outros espaços informais, como conversas
informais e diálogos “de corredor”, estive atento. Todos os espaços, lugares e
ferramentas que diziam respeito à pesquisa foram considerados como fontes
de produção de informação relevante. E o diário de campo foi um forte aliado
nesse processo. O aplicativo Whatsapp também foi uma ferramenta positiva de
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produção de informações. Dado o caráter informal, que permite registrar as
informações por meio de textos, imagens, emoticons e gravações de voz, o
estabelecimento de vínculos entre o pesquisador e os sujeitos participantes de
uma pesquisa pode ser positivo, como ocorreu neste estudo. A única
desvantagem é o tempo que se leva para transcrever os áudios gravados e
reorganizá-los em meio a outros textos escritos, que costumam se intercalar
aos registros gravados em áudio. Essa ferramenta, contudo, mostrou-se como
aliada na investigação empreendida.
8. Ainda no tocante à questão metodológica, o tratamento dos dados e a busca
por significados e vozes de um coletivo foi um grande desafio. A teoria – em
especial o conceito de sujeito coletivo proposto por Silva (1996) serviu como
bússola para que a voz do coletivo fosse procurada e localizada no extenso
material obtido na pesquisa. Neste caso, estive atento a dois movimentos dos
participantes: os discursos produzidos no plural e a busca de assentimento e
concordância em discursos feitos em primeira pessoa. Por isso, apenas alguns
discursos são atribuídos a um único sujeito, no processo de análise. Os demais
discursos são atribuídos ao Grupo Luísa Mahin, entendido como um sujeito
coletivo.
9. As leituras de Clot (2006) indicaram que cuidar da formação do CP em
contextos de trabalho contribuem tanto para o seu desenvolvimento
profissional quanto para a promoção de sua saúde. Quando há espaços de
ressignificação das experiências vividas e de possibilidade de construção de
estratégias de enfrentamento de experiências vividas no trabalho, os
trabalhadores podem, coletivamente, construir experiências de compensação
ao

trabalho

“envenenado”

ou

impedido

que

podem

empurrar

o

desenvolvimento individual e coletivo (CLOT, 2006).
10. Os casos de formação mostraram-se como potentes para a formação de
formadores, indicando tanto que se trata de um campo fértil para pesquisas
quanto que é necessário que ele seja aprofundado em estudos futuros.
11. As pautas de formação que enfatizaram a ação de coordenadores
pedagógicos, em diálogo com as práticas de professores, foram aquelas que
auxiliaram as participantes a planejarem e executarem ações e fizeram com
que elas se sentissem reconhecidas como formadoras pelas “suas”
professoras.
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12. Ainda que o desenvolvimento profissional seja um processo contínuo,
complexo e multidimensional, alguns de seus indícios foram identificados.
Esses indícios sugerem que a construção coletiva de referenciais para a ação
formadora foi importante para que as coordenadoras se sentissem mais
seguras em relação aos seus fazeres, bem como favoreceu a tomada de
consciência acerca do seu papel. A experiência vivida ajuda a inferir que, em
processos de desenvolvimento profissional de formadores, como é o caso do
CP, seus conteúdos devem se centrar na prática de professores e na forma
como eles enfrentam seus desafios, na análise de como os professores
constroem seus conhecimentos sobre a própria prática e na participação dos
formadores na formatação dos currículos dos cursos dos quais participam.
Além disso, a escola deve ser o “cenário” da formação de formadores. Vale
também destacar os processos de discussão e construção de busca de
soluções de problemas, estudadas e elaboradas no coletivo. Tomando o meu
papel como formador, portanto como mediador do grupo, é importante, ainda,
destacar que os processos de formação de formadores precisam ser espaços
de oferta de apoio e acolhimento das dúvidas que se originam do fazer dos
participantes. Além disso, eles devem compor projetos articulados ao
desenvolvimento profissional de outros profissionais que compõem as redes de
ensino: professores, diretores, funcionários do apoio escolar e técnicos da
secretaria. Isso poderia minimizar os problemas causados pelo excesso de
projetos e programas desenvolvidos pelas redes públicas de ensino, que são
criados por outras cabeças que não as das pessoas que trabalham nas
escolas.
13. Os resultados indicam que as coordenadoras puderam relacionar o que
aprendiam na formação com as experiências que viviam nas escolas. Esse
processo contribuiu tanto para que pudessem observar e perceber situações
que antes declararam que não percebiam quanto para que elas pudessem
elaborar outras formas de raciocinar sobre as suas atividades, no desempenho
de suas funções como formadoras.
14. O fato de a formação ter sido criada com a participação do seu público-alvo
não significa que ela tenha sido espontaneísta ou que não tenha tido metas e
objetivos. Ao contrário, os dados obtidos indicam que as experiências
formativas tiveram sentido para as participantes justamente porque elas
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sentiram que colaboraram com o processo, diminuindo a possibilidade que o
formador fosse um portador de um “conhecimento iluminado”. As descobertas
realizadas se deram no/em grupo.
15. A pesquisa permitiu a identificação de pontos que deram pistas para que se
pudesse teorizar a respeito do coordenador pedagógico iniciante. Como se
percebeu, também ocorre o choque de realidade (VEEMAN, 1988),
emprestado da literatura sobre professores iniciantes. Contudo, há algumas
nuances específicas sobre a inserção na coordenação, que poderiam ser
destacadas, com base nesta pesquisa. Dentre essas nuances, estão a entrada
“brusca” na função, marcada pela falta de acompanhamento, apoio, pela falta
de referências de atuação, pelo medo da comparação com outros
coordenadores e pelo medo do “desconhecido”, causado pelas lacunas em
uma formação inicial que pudesse tratar do papel, das funções e do contexto
de atuação do CP. A pesquisa sugere, também, que o CP iniciante carrega a
experiência que teve como docente e a atuação daqueles que foram seus
coordenadores como modelo para a sua. Percebeu-se, ainda, que o início na
coordenação é atravessado por “testes”: é tão difícil ser coordenador iniciante
em uma escola na qual já se trabalhava – porque o novo CP deixa de ser do
grupo de professores para assumir outra posição, na qual pode não ser
reconhecido pelos seus antigos pares – quanto o ser em uma escola na qual
não se havia trabalhado antes. De um jeito ou de outro, infere-se que o CP
iniciante pode se tornar um outsider. (ELIAS e SCOTSON, 2000). Outro fato
percebido foi que as relações interpessoais mais conflituosas foram
estabelecidas entre CPs iniciantes e professoras experientes, que costumam
ser vistas como resistentes e que sugerem que a gestão de grupos – assim
como o tema das estratégias formativas e de metodologias e práticas docentes
em diferentes áreas do conhecimento – é um conteúdo essencial na formação
de CPs. No que se refere à relação com professores iniciantes, no contexto
investigado, percebeu-se que as relações interpessoais são menos
conflituosas. Mas a pesquisa sugere que os CPs têm dificuldades em lidar com
os professores iniciantes no que se refere a manejo de classe e indisciplina. O
que sugere que são temas importantes, que também precisam ser
contemplados nos processos formativos de CPs.
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Depois de descrever meus “achados”, tenho a dizer que termino meu processo
de doutoramento com sentimentos ambíguos. Sou tomado de alguns receios, porque
certamente cometi erros. Posso não ter visto, não ter ouvido ou não ter tratado de
alguns aspectos como poderia. Ao mesmo tempo, reconheço meus limites e minhas
falibilidades, próprias da minha condição humana, dos meus sentimentos demasiado
humanos.
Mas também sei das minhas potências e me sinto fortalecido por elas. É fato
que me sinto afetado pela sensação de que poderia ter feito tudo diferente, mas fechar
este ciclo é necessário e há que se ter a coragem de assumir posições, de assumir a
autoria por este trabalho e de colocar o ponto final neste texto. O que não significa
que a minha história com as participantes deste estudo tenha terminado. Ao contrário,
ela continua. E já tenho o que dizer sobre essa continuidade. Também tenho o que
dizer sobre outros conteúdos registrados entre os dados produzidos durante essa
pesquisa, mas que não selecionei e não inseri aqui. Desafios para o futuro. Para um
futuro próximo. Assim espero.
Nesta tese estão, portanto, as reflexões que pude tecer e que resolvi mostrar.
Outras, eu deixei escondidas, mesmo. Algumas propositalmente, outras não. Como
afirma BOFF (1997):
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que
tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista
de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são
seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma
releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender,
é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como alguém
vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos
alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o
animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim,
fica evidente que cada leitor é co-autor. Porque cada um lê e relê com os
olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo em que
habita. (p. 9).

Esses dizeres ajudam a sustentar minhas opções e os caminhos que escolhi
trilhar, dentre tantos outros que poderia ter trilhado. E chego ao final deste texto com
a plena sensação de ter me metamorfoseado. Saio dessa estrada certo de que
aprendi muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, com a sensação de que não sei nada,
o que só faz alimentar o desejo de querer saber mais, de procurar outras janelas para
olhar o mundo, olhar para outros lugares e outros fenômenos. Ou para os mesmos
fenômenos, de outros lugares. Quem sabe?. Lembrando Guimarães Rosa:
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O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou
nascido diferente. Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo o
mundo... Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita
coisa. O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou
cão mestre - o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e
eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém! (ROSA,
2001, p. 31).
Tomo emprestadas essas palavras de Riobaldo para afirmar que, como ele,
não sei se sei, mas que termino essa jornada desconfiando de algumas coisas. Andei
tão fundo pelos matos atrás das ideias as quais apresentei aqui o quanto pude. Agora,
embora eu resista, é hora de concluir. Sinto gratidão e alegria. E uma emoção que
nenhuma matemática deste mundo poderia medir. A imprecisão é uma das minhas
amigas mais queridas. Mas tudo bem. O que está dito, está dito. “Deixemos de coisa
e cuidemos da vida. Senão chega a morte e nos arrasta, moço. Sem ter visto a vida”.
(FAGNER e MEIRELES, 1999).
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