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  RESUMO 

SZABO, Kelly. Percepções evidenciadas pelo coordenador pedagógico sobre a 

formação continuada de professores para a integração das tecnologias ao 

currículo. São Paulo: PUC-SP, 2014. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo central investigar as percepções 
evidenciadas pelo coordenador pedagógico quanto a sua atuação como formador 
para a integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) ao 
currículo. Buscou-se conhecer o que já foi produzido sobre esse tema, de modo a 
entender os conhecimentos advindos da literatura disponível e de que forma os 
trabalhos identificados poderiam contribuir com o presente estudo. Apresenta como 
justificativa o crescimento do uso de tecnologias nas escolas e a importância da 
integração destas com o currículo escolar. Além disso, verificou-se que é crescente 
a preocupação quanto à atuação do coordenador pedagógico (CP) como formador, 
bem como às suas demais atribuições, e, embora existam contribuições substanciais 
a esse tema, ainda é possível avançar e contribuir com os estudos que se referem à 
atuação do CP como formador para o uso das TDIC integradas ao currículo. A 
pesquisa foi realizada com cinco coordenadoras pedagógicas de escolas públicas 
municipais participantes da versão piloto do projeto Khan Academy nas Escolas, no 
qual a pesquisadora atuava como formadora e acompanhava diretamente o trabalho 
de tais coordenadoras. A pesquisa é de natureza qualitativa e utiliza como estratégia 
a análise de conteúdo. Além de dados coletados por meio de questionários, 
entrevistas e do documento Regimento Escolar, também foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, com o objetivo de embasar a investigação em literatura e pesquisas já 
existentes. Compreende-se que as práticas de formação devem estar sempre em 
função da busca pela transformação, pela melhoria e por práticas cada vez mais 
aperfeiçoadas que tragam reais mudanças nos processos de ensino e de 
aprendizado. Dessa forma, foi possível verificar que as CP percebem sua atuação 
como fator preponderante para a integração das TDIC ao currículo, compreendem a 
necessidade de estar junto aos professores, atuando como parceiros de trabalho, de 
colaborar com as trocas de experiências e reflexões sobre as mesmas e de priorizar, 
na escola, as questões que emergem do cotidiano, como por exemplo o uso 
pedagógico das tecnologias como fator irreversível, parte da mudança, da geração 
da inovação nesse cenário tão complexo. Mas consideram que os limites ainda 
existem e que a superação das dificuldades demanda um trabalho diário. A 
integração das TDIC ao currículo está apenas começando nas escolas investigadas. 
 
Palavras-chave: Coordenador pedagógico. Formação de Professores. Formação 
Continuada. Tecnologias. Currículo.  
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ABSTRACT 

SZABO, Kelly. The highlighted perceptions by the pedagogical coordinator 

about teachers education in technology integration to the curriculum. São 

Paulo: PUC-SP, 2014 

 

The aim of this paper is to investigate the highlighted perceptions by the pedagogical 

coordinator related to his role as teacher trainer for the integration of Digital 

Technologies Information and Communication into curriculum. The bibliography 

about the theme was studied to understand how it could contribute to this paper. The 

increasing usage of technologies at schools is shown as the aim and importance of 

its integration to the schools curriculum. Besides, it was possible to confirm that the 

role played by the pedagogical coordinator as trainer, is also an increasing concern, 

as well as all its other functions. However, it is still possible to have advance and 

contribute to the studies related to this theme. The research was done with the 

collaboration of five pedagogical coordinators from municipal public schools, that also 

were part of Project Khan Academy in Schools, which was closely followed by the 

writer/researcher who worked as a trainer and followed these coordinators mentioned 

above. The research is qualitative and has as strategy the content analysis. Apart 

from the collected data through questionnaires, interviews, School Regulations, a 

bibliography research was also done aiming to reinforce the studies and researches 

already available. It is understood that teachers training must fulfilled through 

transformation, improvement and practices that will bring real changes to teaching 

and learning processes. Thus, pedagogical coordinators perceive their roles as major 

factor to the integration of Digital Technologies Information and Communication into 

curriculum, they also see they need to be with teachers, working as partners, 

changing experiences and thoughts about the practice and prioritizing at schools, the 

daily topics, as example, the pedagogical usage of technology as an irreversible 

factor. However, boundaries still exist and its overcoming requires a day by day 

working. Integration of Digital Technologies Information and Communication into 

curriculum is only started in the studied schools.     

  
Key words: Pedagogical coordinator. Teachers Education. Life Long Learning. 
Technologies. Curriculum.  
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INTRODUÇÃO 

 
A introdução apresenta a trajetória pessoal, profissional e acadêmica que 

levou a investigadora à escolha desse tema. Inicia com a construção pessoal e se 

encerra na chegada ao mestrado e opção por tal pesquisa. Apresenta elementos do 

desenvolvimento, justificativa e metodologia da pesquisa. 
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Introdução 

Não se consegue escrever algo sobre si mesmo que seja mais verdadeiro 
do que aquilo que se é. Essa é a diferença entre escrever sobre si mesmo e 
escrever sobre objetos externos. Escrever sobre si mesmo da sua própria 
altura, não apoiado em muletas ou andaimes, mas com os pés descalços.  

Ludwig Wittgenstein 

 

Sendo a caçula de uma família com três filhos, meu maior sonho era precisar 

acordar cedo, colocar o uniforme da escola, tomar o café da manhã, despedir-se da 

avó e ir com a mãe à escola, pois o pai já havia saído para trabalhar. Meus irmãos já 

faziam isso... Aos seis anos de idade, chegou finalmente o dia tão esperado, 

primeiro dia de aula. Nada poderia dar errado! 

Sempre tive uma incrível ansiedade em poder frequentar a escola, ter uma 

professora para chamar de minha e lições de casa para fazer. Nessa época (1990), 

a palavra “computador” não fazia parte de meu vocabulário, imagine então pensar 

em “tecnologia”! Meu sonho mesmo era ser professora.  

Meus irmãos, primos, amigos, pai, mãe, avó, mais velhos ou mais novos, 

foram todos meus alunos, não tinha escapatória. 

Algum tempo depois, já em 1995, quando eu estava na quinta série, hoje 

sexto ano, os computadores existiam, mas não eram nada acessíveis – nem a 

escola em que eu estudava possuía computador. 

Meu sonho continuava o mesmo: ser professora. Mas agora, o computador 

fazia parte dele; ficava encantada quando uma professora trazia provas impressas, e 

não mimeografadas.  

Nesse mesmo ano ganhei um computador 386 em um sorteio realizado por 

uma escola de informática que hoje nem existe mais. Minha história com a 

tecnologia começa aqui... Junto com o computador, ganhei também um curso de 

computação, e minha curiosidade só aumentou. 

Durante todo o Ensino Fundamental e Médio, sempre em escolas estaduais 

(das quais tenho muito orgulho e grandes recordações, de amigos e, principalmente, 

dos melhores professores), pouco tinha contato com o computador. No Ensino 

Médio (1999 a 2001), já havia laboratório de informática na escola, mas só o 

utilizamos uma vez. 

O ingresso no curso de Graduação em Pedagogia (2003) me permitiu maior 

aproximação com o computador, pois utilizava-o para pesquisas e digitação de 
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trabalhos. Era uma forma de aumentar a renda também, pois digitava os relatórios 

de estágio das colegas. A única disciplina que tinha como proposta a “informática 

educacional” acabou virando um curso de informática, sem ligação com o tema 

proposto. 

Nesse período, iniciei um estágio na área de Educação Infantil em uma escola 

privada na cidade de Santo André. Acredito que, de forma oculta, minha ligação com 

a tecnologia já existia, pois sempre que podia, utilizava com os pequenos a sala de 

recursos multimídia, onde estavam disponíveis equipamentos de última geração, 

como a lousa interativa. Foi um momento de bastante crescimento. 

Terminando a graduação, finalmente professora, passei a trabalhar em outra 

escola privada, na mesma cidade, mas agora com o Ensino Fundamental, terceiro 

ano. Nessa escola havia sala de informática com monitor de informática. No início 

desse período, minha relação com a tecnologia diminuiu, mas logo pensamos em 

uma forma de aliá-la ao currículo: realizávamos nossas aulas de geografia no 

laboratório, produções e revisões de texto no laboratório, geometria no laboratório, 

apoio à alfabetização no laboratório também! 

Logo em seguida, ingressei pelo concurso de professores na Prefeitura de 

Santo André, tive por mais alguns anos a tão aguardada experiência docente e pude 

trabalhar da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. Pelo Governo do Estado de 

São Paulo, trabalhei como professora eventual, professora de reforço e em escola 

de tempo integral, com a oficina “Hora da Leitura”. Em todos esses ambientes, aliei 

meu trabalho e a proposta pedagógica da escola ao uso da tecnologia. Sempre tive 

a convicção de que a tecnologia veio para ficar, então não poderíamos deixar 

nossos pequenos para trás. 

Utilizar recursos tecnológicos me mostrou o quanto é possível criar e recriar 

em aula, potencializando o ensino e trazendo mais qualidade para os alunos, mas 

eu ainda precisava estudar mais. Busquei realizar alguns cursos sobre Alfabetização 

e Didática da Matemática e fiz uma especialização em Psicopedagogia, para 

entender mais sobre os processos de aprendizagem. 

Em seguida, tive a oportunidade de trabalhar como assistente pedagógica na 

Prefeitura de Santo André (2010 a 2012). Nesse município, o assistente pedagógico 

compõe a equipe gestora juntamente com o diretor, vice-diretor e professor assessor 

de Educação Inclusiva. Esse período me impôs grandes desafios, exigiu maturidade, 
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busca por conhecimento, companheirismo, perseverança e profissionalismo, entre 

outros atributos que, assim como esses, eu nem imaginava onde poderia encontrar.  

Busquei ali mesmo, em meu ambiente de trabalho, entre os meus parceiros 

(professores, equipe gestora e colegas assistentes de outras escolas). Tomei como 

exemplo as coordenadoras com quem já havia trabalhado durante meu percurso 

como docente. 

Foi essa experiência como Assistente Pedagógica que me trouxe ao 

Mestrado. No início, eu nem imaginava que isso poderia acontecer, mas a rede 

passava por uma reformulação, a construção de um material didático próprio para 

sua implantação e uso em sala de aula, e era necessário que os professores 

realizassem um curso a distância (EaD).  

Esse curso acontecia dentro das nossas Reuniões Pedagógicas e o 

coordenador era responsável por preparar e conduzir a formação. Confesso que não 

foi fácil; o material era denso para o curto tempo disponível, alguns professores 

tinham muita dificuldade em lidar com o computador, a internet e o material on-line. 

Outro agravante foi nosso espaço para outras formações ter sido extinto. Era preciso 

pensar em outras estratégias de formação continuada, em outras formas de engajar 

os professores. 

Em 2012, concluí minha segunda especialização em Tecnologias e Educação 

a Distância na Universidade Cidade de São Paulo. Estudar sobre esse assunto me 

mostrou um novo horizonte de possibilidades.  

Essa experiência me levou a pensar muito sobre minha formação enquanto 

coordenadora, para poder colaborar e formar os professores para o uso da 

tecnologia. 

Meu tema de investigação na especialização foi o seguinte: “O que pensam 

os professores sobre educação a distância e tecnologia?”. Nessa ocasião, grande 

parte dos professores entrevistados declarou-se aberta ao uso das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em suas salas de aula. A mesma 

pesquisa mostrou que os líderes educacionais apoiavam a utilização das TDIC, mas 

não auxiliavam, seja por falta de tempo, de formação e até mesmo de informação a 

respeito do assunto. Esse dado contribuiu para a escolha do tema dessa pesquisa. 

Desde 2013 estou afastada da função de Assistente Pedagógico. Acredito 

que esse distanciamento seja fundamental, pois tem me permitido olhar para essa 

função de outro ângulo, diria até com maior clareza. 
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Tenho me dedicado ao trabalho como formadora de professores, sendo que 

um dos focos das formações é a utilização das TDIC nos espaços escolares. 

Trabalho também como professora tutora do curso de Graduação em Pedagogia, na 

disciplina Tecnologias Aplicadas à Educação, ministrado pela Anhanguera 

Educacional. Com essas experiências, tenho percebido grandes dificuldades dos 

docentes quanto ao uso das TDIC, seja para utilizá-las em sua própria formação ou 

como utilizá-las nos espaços escolares em que atuam.  

Busquei, e ainda busco, informações que possam embasar minha prática 

enquanto professora, coordenadora e formadora. Ingressar no Mestrado na PUC-SP 

foi uma grande possibilidade de adentrar um mundo cheio de descobertas, conflitos, 

reflexões, mudanças e conhecimento. 

Por estarmos inseridos em uma sociedade onde as TDIC estão cada vez mais 

presentes, inclusive no cenário educacional, faz-se necessário compreender o uso 

que se faz de tais tecnologias e, se possível, propor ações que auxiliem no uso das 

TDIC a favor da formação de professores e da prática docente. Esse trabalho deve 

ser articulado pelo coordenador pedagógico (CP). 

Creio que utilizar as tecnologias na formação docente é um dos pontos 

determinantes na oferta de ensino de qualidade. Outro ponto é proporcionar ao 

coordenador pedagógico reflexões, análises e comparações de seu conhecimento, 

buscando assim a construção e interação de seus saberes para que ele possa 

articular a sua prática e levar a formação de professores adiante. 

Nesse sentido, a presente investigação pretende responder à seguinte 

pergunta: Quais percepções são evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como 

formador de professores para a integração das tecnologias ao currículo? 

Perguntas subjacentes à questão central poderão nos conduzir a dados 

importantes para essa reflexão:  

 Quais são as atribuições do CP e como ele utiliza as TDIC em seu 

cotidiano? 

 Como o CP entende a integração das tecnologias ao currículo? 

 Como ocorre a atuação do CP na formação de professores voltada à 

integração entre as TDIC e o currículo? 

Para a constituição da pesquisa, optei pela abordagem qualitativa e adotei 

como estratégia a análise de conteúdo. Para a análise, utilizo como base o 

Regimento Escolar do município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, 
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especificamente o trecho que versa sobre as atribuições do coordenador 

pedagógico, e as entrevistas realizadas com cinco coordenadoras pedagógicas que 

atuam em escolas públicas do mesmo município. 

Essas escolas participaram, em 2013, da versão piloto do projeto Khan 

Academy nas Escolas, no qual atuo como formadora e através do qual acompanhei 

de perto a atuação das respectivas coordenadoras. O projeto propõe o uso da 

tecnologia aliada ao currículo de matemática e tem como base uma plataforma on-

line com conteúdo de matemática disponível aos alunos. A plataforma permite aos 

professores e gestores acompanhar o desenvolvimento dos alunos da turma em 

tempo real. 

As discussões têm como referencial teórico autores que trazem estudos 

referentes à atuação do coordenador, formação, tecnologia e currículo – por 

exemplo, Almeida, Apple, Goodson, Hargreaves, Imbernón, Nóvoa, Placco, 

Sacristàn, Schon, Vasconcellos, entre outros. 

A presente investigação está estruturada em quatro capítulos, iniciando por 

esta introdução, onde relato minha trajetória pessoal e profissional que culminou em 

meu ingresso no Mestrado e discorro sobre o problema, a pesquisa e a investigação. 

O Capítulo I traz a revisão dos estudos sobre o tema, especificamente no 

campo das tecnologias na educação e a fundamentação teórica. A revisão dos 

estudos foi construída com base em pesquisas realizadas em portais de dados 

científicos que dispõem de mecanismos automáticos de busca, na expectativa de 

tomar conhecimento sobre o que já foi produzido em relação ao tema da pesquisa. 

Assim, sabemos o que já existe de contribuições e com o que mais podemos 

contribuir. Essa é uma importante fase para entender a relevância acadêmica deste 

trabalho. A fundamentação traz elementos referentes ao coordenador, à tecnologia 

na escola, gestão escolar e formação continuada. 

O Capítulo II apresenta os fundamentos metodológicos adotados, a trajetória 

da pesquisa (envolvendo a escolha do cenário e das participantes), a metodologia 

utilizada para coleta de dados e a abordagem utilizada para a análise dos dados 

obtidos. 

O Capítulo III é destinado à discussão dos dados e apresentação dos 

resultados. Tem por objetivo aprofundar a análise dos dados coletados ao longo da 

investigação. A análise tem como base a fundamentação teórica apresentada no 

Capítulo I, com vistas a responder à questão central que permeia essa investigação, 
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ou seja, quais percepções são evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como 

formador de professores para a integração das tecnologias ao currículo. 

No Capítulo IV, apresentamos as considerações finais com base na análise 

dos materiais recolhidos e na articulação de teoria e prática. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo abrange a revisão dos estudos sobre o tema, especificamente 

no campo das tecnologias na educação, e a fundamentação teórica. A revisão dos 

estudos foi construída com base em pesquisas realizadas em portais de busca, na 

expectativa de tomar conhecimento sobre o que já foi produzido em relação ao tema 

da pesquisa. Assim, sabemos o que já existe de contribuições e com o que mais 

podemos contribuir. Essa é uma importante fase para entender a relevância 

acadêmica deste trabalho. A fundamentação traz elementos referentes a 

coordenador, tecnologia na escola, gestão escolar e formação continuada. 
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Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

Currículo é uma manifestação deliberada de cultura via escola, cuja 

essência consiste no entrelaçamento do desvelar da história do eu 

individual com o desvelar da história do eu coletivo. É um ir e vir do 

particular para o universal. (DOMINGUES, 1998) 

1.1 Revisão dos estudos sobre o tema 

 

Sendo a figura do CP a responsável por assumir o papel de formador em sua 

escola e dadas as dificuldades encontradas no desempenho dessa função, esse 

tema tem sido largamente explorado em pesquisas e produções acadêmicas. 

Segundo Placco (2012, p. 57) “uma função fundamental do CP é cuidar da 

formação e do desenvolvimento profissional dos professores”. Giovani (2013, p. 51) 

corrobora com o fato ao afirmar que “se o CP é corresponsável pela aprendizagem 

dos alunos, seu foco de trabalho precisa estar voltado à formação contínua do 

professor”. 

A presente pesquisa trata das percepções evidenciadas pelo CP acerca de 

sua atuação como formador de professores para a integração das tecnologias ao 

currículo. Nesse sentido, é importante conhecer o que já foi produzido sobre esse 

tema, de modo a identificar de quais conhecimentos partimos e como poderemos 

contribuir – seja em relação ao conhecimento nesse campo ou à prática do CP. A 

revisão dos estudos se deu a partir de buscas realizadas em bancos de teses e 

dissertações nacionais e internacionais.  

A primeira busca foi realizada no Portal CAPES utilizando as expressões 

"coordenador pedagógico" e "formação de professores", sem especificar a data de 

publicação. Tivemos como retorno 444 títulos que tratam dessa temática, sendo 390 

artigos publicados. A concentração das publicações ocorre a partir de 2006, sendo 

158 publicações de 2006 até 2009, e 264 entre 2009 e 2013, o que reforça a 

importância que essa área de estudo tem tido nos últimos anos. 
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Gráfico 1 – Primeira busca: concentração de publicações relevantes 

 

 

A pesquisa em questão, no entanto, não se encerra no CP enquanto 

formador, mas percorre um caminho que investiga as percepções que são 

evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como formador de professores para a 

integração das tecnologias ao currículo. 

Novas buscas no universo acadêmico por pesquisas que tratam da atuação 

do coordenador pedagógico na formação continuada de professores para a 

integração de tecnologias ao currículo também foram realizadas em reconhecidos 

bancos de teses e dissertações do Brasil e de Portugal. Elas permitiram traçar um 

panorama do quanto já foi possível avançar nessa área em países de língua 

portuguesa e, a partir daí, entender como a presente pesquisa poderá contribuir com 

a temática. 

Os portais utilizados foram a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Repositório 

Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e Universidade Católica de 

Brasília (UCB).  

Ao pesquisar no portal da BDTD, foi possível verificar que PUC-SP, PUC-

Campinas e UCB concentram publicações importantes para esse estudo. A 

depuração dos resultados obtidos permitiu compreender que os referidos materiais 

3

21

33

BDTD PUC-Campinas PUC-SP
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seriam consistentes para essa análise; então, as buscas adentraram os portais das 

universidades citadas, não limitando-se ao portal da BDTD. 

Por conhecer a qualidade das pesquisas realizadas em Portugal, 

especificamente no que se refere ao campo das tecnologias na educação, foi 

realizada busca no RCAAP, que trouxe também algumas contribuições quanto às 

publicações relacionadas ao tema dessa investigação.  

Realizamos nova pesquisa nos portais BDTD, PUC-SP, PUC-Campinas, 

RCAAP e UCB. Nesse momento, incluímos os termos “tecnologia” e “currículo”. A 

busca foi realizada por palavras-chave e retornou um número significativamente 

menor em relação à pesquisa anterior: 49 títulos abordaram essa temática e a maior 

parte das publicações – 33 delas – foram realizadas a partir de 2010. 

As palavras-chave empregadas foram “coordenador pedagógico”, “formação”, 

“tecnologia” e “currículo”. O gráfico abaixo ilustra a quantidade de títulos 

encontrados bem como a quantidade de títulos relevantes para tal pesquisa, os 

quais serão detalhados posteriormente. 

 

Gráfico 2 – Segunda busca: títulos encontrados e títulos relevantes  

 

 

A partir dos dados apresentados no gráfico 2, nota-se que as buscas 

retornaram 167 resultados, sendo que desses, apenas 11 foram considerados 

relevantes para essa pesquisa e somente em um dos trabalhos – Felizardo (2012) – 
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podemos visualizar a culminância de todos os termos de busca e a presença de 

importantes elementos teórico-metodológicos.  

Sintetizamos a seguir os resultados das buscas ressaltando os estudos que 

convergem com a presente investigação. Foi possível identificar elementos de 

contradições entre o que se espera da atuação do CP como formador, como 

realmente esse profissional entende sua atuação e como de fato esse profissional 

atua.  

Pereira (2006) apresenta um estudo de caso realizado em escolas estaduais 

sobre práticas docentes desenvolvidas na unidade escolar. A pesquisa desenvolveu-

se a partir de entrevistas realizadas com professores e coordenadores e visava 

identificar fundamentos da ação docente, baseada em Mizukami (1986). Pereira 

(2006) buscou identificar a metodologia e as estratégias didático-pedagógicas para 

apropriação de recursos disponibilizados pelas TDIC no planejamento e na 

incrementação do currículo escolar. Após a análise, Pereira (2006) identificou que o 

CP ainda não estava preparado para propiciar aos professores o uso pedagógico 

das mídias e que essa competência seria menos uma questão de treinamento para 

operar os recursos tecnológicos do que uma exigência em termos de saber 

desenvolver novas formas de ensinar e aprender.  

A pesquisa realizada por Garcia (2005) analisou os significados construídos 

por professores para o uso das TDIC, com foco no uso de computadores na escola. 

Um dos objetivos da pesquisa era produzir recomendações à formação desses 

profissionais. Garcia (2005) entende que a utilização de computadores na escola, 

com fins pedagógicos, oferece oportunidades de grande relevância quanto à 

alteração da qualidade do processo educativo. Outro ponto convergente com a 

presente pesquisa é entender que da integração das TDIC com o currículo emerge a 

necessidade de formação dos profissionais da educação. Nessa busca, o autor 

apoiou-se em Ausubel (1968) para analisar de forma criteriosa a importância da 

construção de significados ancorados nas estruturas cognitivas individuais, ou seja, 

para a formação de conceitos, sendo esses os pontos de partida para novas 

aprendizagens. A busca por evidências foi feita através de pesquisa de campo em 

duas escolas municipais do Estado de São Paulo, priorizando o contato com 

gestores e professores. A pesquisa de Garcia (2005) demonstra que, embora exista 

superação de limites quanto à resistência ao uso do computador, o uso dos recursos 
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tecnológicos não estava incorporado às situações de ensino como possibilidades 

reais de aprendizagem. 

Coité (2011), ao realizar sua pesquisa de mestrado, identificou um 

antagonismo entre o projeto pedagógico da escola e o plano de ação da 

Coordenação Pedagógica. O estudo mostrou que o projeto pedagógico não envolve 

objetivos relacionados à formação continuada dos professores como uma das 

atribuições do CP, enquanto que o plano de ação contém objetivos relacionados a 

essa prática, bem como estratégias voltadas para esse fim. A pesquisa foi realizada 

em escolas municipais de Barreiras (BA), sendo constituída por análise documental, 

entrevista semiestruturada e observação. Isso posto, é possível observar as 

contradições que envolvem o trabalho do CP. A pesquisa de Coité (2011) mostra 

que o trabalho da Coordenação Pedagógica contribui de maneira efetiva para os 

processos formativos da escola, estimulando a reflexão e a articulação entre teoria e 

prática. Os mesmos resultados, porém, indicam grandes dificuldades enfrentadas na 

efetivação das formações. Essa pesquisa não trata das TDIC como um dos focos de 

trabalho do CP. 

Em Morgado (2012), a pesquisa realizada através de questionários e 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a diretores, orientadores educacionais, 

coordenadores pedagógicos e professores revela que os operadores cognitivos para 

o pensar complexo estão presentes em várias ações do cotidiano escolar, 

principalmente nas ações da Coordenação Pedagógica. Porém, assim como 

apresentado na pesquisa de Coité (2011), as ambivalências e contradições quanto 

às formações e atuação do CP ainda são presentes. Essa pesquisa também não 

inclui o uso das TDIC.       

Pattaro (2013) tampouco aborda a questão das TDIC, mas mantém um 

enfoque importante sobre a atuação do CP e das reflexões acerca de sua 

identidade, considerando o contexto escolar que, nesse caso, é de educação 

integral. Pattaro (2013) revela que o CP, um dos principais atores do contexto 

educacional, tem papel decisivo na implantação de projetos, mas também pondera 

que, para isso ocorrer, é importante que ele conheça os pressupostos que balizam 

tais propostas, sendo o reconhecimento dos limites e das possibilidades condição 

fundamental para possíveis mudanças. A pesquisa foi de natureza qualitativa, 

realizada em uma escola do interior do Estado de São Paulo e envolveu a 

observação participante na rotina de um dos profissionais pesquisados.  
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Já a pesquisa de Barreto (2010) analisa o processo de formação de 

professores para o uso das TDIC no contexto da política do Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO). Foi utilizada a abordagem qualitativa, com o 

intuito de acompanhar a dinâmica dos conflitos e contradições. Nesse sentido, mais 

uma vez encontramos resultados que apontam para um cenário complexo e 

contraditório no que se refere à formação de professores e às relações que 

envolvem a escola, a tecnologia e o meio público. A autora destaca que a 

informática ainda não encontrou seu espaço dentro da escola, pois ainda é vista 

como um grande desafio e ponto de conflito entre os profissionais envolvidos com a 

Educação. 

Pereira (2010) afirma que a formação de professores como uma das 

atribuições do CP se apresenta como uma tendência que vem sendo incorporada 

pelas políticas públicas. A abordagem qualitativa utilizando-se de entrevistas 

individuais com seis CP de escolas estaduais de Ensino Fundamental buscava 

analisar como eles compreendem e descrevem sua atuação como formadores de 

professores. Nessa perspectiva de análise, os resultados revelaram que o trabalho 

dos CP guarda traços de burocratização e fiscalização do trabalho docente, 

conforme aponta Pereira (2010). O autor reforça que muitos esforços para 

desenvolver a formação continuada dos professores provêm de conquistas 

empreendidas isoladamente, com interpretações subjetivas a respeito dessa 

importante tarefa. 

 A pesquisa realizada por Rana (2013), além de apontar as dificuldades 

encontradas pelos coordenadores para que consigam de fato atuar como 

formadores, também indica as condições necessárias para que o CP possa vir a 

atuar como formador de professores. Essa pesquisa não trata da formação para o 

uso das TDIC, mas traz apontamentos relevantes sobre enfrentamentos diários na 

rotina do CP e condições essenciais para que ele desenvolva sua função. Por 

exemplo, composição de um Projeto Político-Pedagógico (PPP) que sustente o 

desenvolvimento do trabalho do CP; política de que assegure aos CP o papel de 

formador, com foco na reflexão sobre a prática; posições mais participativas dos CP 

quanto aos encaminhamentos como mediadores entre os materiais e o grupo de 

professores; garantia de tempo para estudar, planejar, analisar materiais dos 

professores, realizar observações de sala de aula e organizar devolutivas; espaços 

para encontros de formação onde seja possível reunir todos os professores; 
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organização da escola para garantir ao CP horários de acompanhamento dos 

professores; garantia de profissionais suficientes nas escolas para atender às 

diferentes demandas do cotidiano; e formação do CP caminhando para a autonomia, 

o que implicaria o próprio processo de formação.  

Para o levantamento das informações, Rana (2013) utilizou entrevistas 

semiestruturadas com questões organizadas em blocos temáticos. A análise dos 

dados revela que, embora o CP saiba que dentre suas atribuições esteja a de ser 

formador de professores, no dia a dia isso não é realizado ou é realizado 

parcialmente, e que os fatores impeditivos estão relacionados a questões formativas, 

conjunturais, estruturais e políticas. 

Ferreira (2006) analisa os impactos causados por um programa de inclusão 

das TDIC em escolas de educação básica em um distrito de Portugal. Embora a 

pesquisa não trate da atuação do CP – pelo fato de essa figura, tal qual a 

conhecemos aqui no Brasil, não fazer parte da equipe gestora nas escolas de 

Portugal –, o programa em questão tinha um contexto bastante inovador. Para a 

pesquisadora, o fato de contar já com três anos de trabalho efetivo criava um 

ambiente propício para encontrar indícios de mudanças e de alterações no modo 

como os professores integram as TDIC em suas práticas pedagógicas. A autora 

optou pela abordagem qualitativa. Após análise, foi possível compreender que os 

maiores impactos puderam ser identificados nos alunos, os quais demonstraram ter 

adquirido algumas capacidades básicas na utilização das TDIC. Para os 

professores, os maiores resultados foram na motivação e conscientização da 

importância do uso das TDIC, mas ainda há pouco impacto quanto a modificações 

em sua prática pedagógica. Uma importante consideração da pesquisadora foi 

identificar a necessidade de maior diálogo, seja entre agrupamentos de professores, 

seja entre professores e gestores, dado esse de grande valia para a pesquisa em 

desenvolvimento.       

Monteiro (2008) investiga quais práticas pedagógicas e de colaboração entre 

professores são identificadas quando computadores móveis estão disponíveis para 

uso em sala de aula. A pesquisa foi realizada em Portugal e iniciou com 

acompanhamento do trabalho do coordenador de TDIC da escola, estendendo-se ao 

acompanhamento de aulas, caracterizando-se como uma investigação qualitativa e 

exploratória, do tipo estudo de caso. Os resultados encontrados apontaram práticas 

condicionadas ao cumprimento do currículo prescrito, com atividades muito 
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direcionadas pelos professores. O autor ressalta que as práticas que mais levaram 

os professores a utilizar os computadores portáteis foram o acesso a diferentes 

recursos disponíveis na internet, a possibilidade de realização de exercícios com 

software educativo e o aumento da motivação dos alunos. No que se refere ao 

trabalho colaborativo dos professores, os resultados indicaram que estes recursos 

agregaram pouco, já que o planejamento de atividades com os computadores foi 

feito individualmente. Essa pesquisa não traz referências quanto a atuação do CP 

nesse processo. 

Felizardo (2012) investiga o modo como os formadores contribuem na 

formação contínua de professores na área das TDIC em Portugal. Dentre os 

trabalhos encontrados, esse é o que mais se aproxima desta investigação. Em 

busca de resposta, diversos questionamentos foram feitos referindo-se à preparação 

dos formadores, ao espaço para reflexões sobre sua prática, sua formação e as 

competências que lhe são necessárias para o exercício dessa atividade. Felizardo 

(2012) enquadra sua pesquisa em um paradigma interpretativo, dando voz aos 

formadores de formação contínua de professores e desenvolvendo, assim, uma 

reflexão sobre os contributos dos mesmos para a integração curricular das TDIC. A 

pesquisa converge com a presente investigação, já que nosso objetivo é abordar 

como o CP entende sua atuação enquanto formador de professores para a 

integração das TDIC ao currículo. 

A presença de elementos que caracterizam o CP como formador de 

professores e o quanto as TDIC estão atreladas a esse processo não foram 

identificados em todas as publicações utilizadas, conforme apresentado.    

A partir das evidências explicitadas, é possível verificar o quão importante e 

vasta ainda é essa temática. A revisão dos estudos nos aponta que há muito a 

pesquisar sobre o CP e a formação continuada de professores para a integração das 

TDIC ao currículo.  

Existem avanços importantes na literatura quanto às percepções do CP como 

formador, mas ainda é possível aprofundar os estudos quanto ao envolvimento 

desse profissional com as TDIC e com o currículo, o que justifica e indica a 

importância desta investigação. O objetivo é contribuir na busca de respostas e 

propor uma reflexão sobre a atuação do CP em relação a formação de professores 

para a integração das TDIC ao currículo, respaldando-se no que já foi investigado 
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até o momento e na literatura já publicada, buscando articular teoria e prática e 

colaborando com o desenvolvimento de novos estudos. 

 

1.2 Currículo e Tecnologias na Escola  

 

Ao pesquisar sobre currículo e tecnologias na escola, temos acesso a 

diversos estudos e pesquisas, diferentes teorias e pontos de vista. Entretanto, a 

presente pesquisa abordará as percepções que são evidenciadas pelo CP acerca de 

sua atuação como formador de professores para a integração das tecnologias ao 

currículo. Sendo assim, faz-se necessário fincar as bases da pesquisa nos saberes 

já existentes sobre currículo e tecnologias, objetivo desse tópico. 

Sabemos que o homem faz uso das tecnologias desde os primórdios de sua 

existência, buscando aprimorá-las em função de sua sobrevivência, observando, 

estudando e criando. Essa busca está presente desde a comunicação rupestre, 

passando pelo papiro, pela invenção da prensa de Gutenberg, as invenções de Da 

Vinci, as grandes revoluções, o surgimento do telégrafo, telefone, rádio, televisão, 

transmissões via satélite, computadores, celulares, tablets, smartphones e interfaces 

gráficas intuitivas, chegando ao que conhecemos nos dias de hoje. 

Ou seja, a tecnologia é produção humana, sempre esteve presente na 

sociedade. O que difere é a relevância para o olhar digital, a adequação desta ao 

contexto em que nos situamos e que, de certa forma, justifica a maneira como ela se 

compõe e se transforma a todo tempo. 

Segundo Williams (2007, p. 392), “em princípios do século XVIII, uma 

definição característica de tecnologia era ‘uma descrição das artes, especialmente 

as mecânicas’”, ou seja, as tecnologias eram prioritariamente utilizadas na produção 

de utensílios que atendessem às necessidades do homem. Essa definição perdurou 

nos séculos seguintes – em todo o processo de inserção das TDIC na educação 

brasileira encontramos indícios desse entendimento. Primeiro com a tecnologia 

voltada ao ensino a distância; depois, com a pedagogia tecnicista, com foco na 

formação para o trabalho, passando por diferentes momentos até chegar aos 

moldes que conhecemos, ainda que existam distintas abordagens e concepções em 

relação as TDIC na educação.  

Contudo, é evidente que estamos inseridos em uma sociedade na qual as 

TDIC estão cada vez mais presentes, inclusive no cenário educacional. O mundo 
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está em constante transformação, o conhecimento é tratado com provisoriedade, a 

cada dia presenciamos o surgimento de novas ferramentas tecnológicas e, 

vinculadas a elas, notícias e informações que se espalham em uma rapidez 

inimaginável. Esse processo é irreversível: todos esses dispositivos tecnológicos 

estão cada vez mais presentes em nossas vidas, e nos espaços escolares não 

deveria ser diferente.  

Se pensarmos na forma como as TDIC foram incorporadas em outros 

sistemas, como o bancário, o hospitalar e o de supermercados, podemos perceber 

que, quanto ao uso na educação, o processo de integração ocorre em ritmo mais 

lento. Não se trata ecessariamente da incorporação das TDIC em nossas escolas 

como ferramenta de gestão, mas também como possibilidade de modificar práticas 

de ensino e transformar o modo como se aprende. 

Toda a influência da tecnologia e os avanços dos estudos sobre esse tema 

tem nos mostrado que seu alcance vai muito além da formação para o trabalho, da 

substituição de professores ou do quadro negro. Para Silva (2002), 

 

[...] em primeiro lugar está a função social da escola, que não é 
simplesmente a socialização das novas gerações no contexto das 
novas tecnologias – a "alfabetização digital" entendida num sentido 
restrito: gerar mão-de-obra para o mercado de trabalho cada vez 
mais informatizado –, mas a educação do sujeito em nosso tempo. 
(SILVA, 2002, p.159) 

 

Terçariol e Sidericoudes complementam essa premissa ao afirmar que   

 

Novos conceitos de educação e diferentes modos de aprendizagem 
devem fazer parte do cotidiano do indivíduo, cabendo à educação 
formar o cidadão para conviver com a complexidade social e as 
transformações decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, 
concomitante ao fato de prepará-lo para atender às novas demandas 
da sociedade. (TERÇARIOL; SIDERICOUDES, 2007, p. 55) 

 

Para muitos profissionais da educação, trazer as TDIC para o cenário 

pedagógico de forma integrada ao currículo pode parecer um feito impossível e até 

mesmo sem sentido. Almeida (2003) revela que 

 

A utilização de tecnologias na escola e na sala de aula impulsiona a 
abertura desses espaços ao mundo e ao contexto, permite articular 
as situações global e local sem, contudo, abandonar o universo de 
conhecimentos acumulados ao longo do desenvolvimento da 
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humanidade. Tecnologias e conhecimentos se integram para 
produzir novos conhecimentos que permitam compreender as 
problemáticas atuais e desenvolver projetos, em busca de 
alternativas para a transformação do cotidiano e a construção da 
cidadania. (ALMEIDA, 2003, p. 5) 

 

Nessa perspectiva, os esforços atuais quanto ao uso da tecnologia aliado à 

educação concentram-se em sua integração ao currículo escolar. Pacheco (2005) 

faz uma importante relação entre currículo e tecnologia. Para o autor, 

 

A relação currículo/tecnologia estabelece-se por intermédio das 
diversas lógicas de reorganização dos processos de aprendizagem. 
A linearidade, a sequencialidade e a regulação do currículo como um 
texto, que contém discursos verticalmente organizados, seguem a 
lógica da oferta por meios tecnológicos que aprofundam a estrutura 
hierárquica da comunicação. Por outro lado, a interactividade, a 
multidimensionalidade e a emancipação do currículo como um 
hipertexto, podendo estar organizado em redes de interface que são 
a base da construção do conhecimento, entroncam numa lógica de 
procura, só possível com as tecnologias da informação, que abrem 
“novos mundos ao mundo por descobrir”. (PACHECO, 2005, p. 135) 

 

Almeida (2003) e Pacheco (2005) apontam a integração entre tecnologia e 

currículo como um meio de construção de conhecimentos diretamente ligado às 

aspirações e expectativas desse “novo mundo”, onde mudanças constantes nos 

levam a refletir sobre a forma como temos lidado com os processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Pacheco (2005) apresenta duas lógicas para a relação currículo/tecnologia: a 

linearidade e a interatividade. Estamos habituados a encontrar a linearidade quando 

tratamos do currículo prescrito, o currículo que ainda predomina em nossas escolas. 

É a esse currículo linear que estamos nos esforçando para agregar a interatividade, 

que se faz presente e se torna possível com o uso das TDIC.  

Para que ocorra essa integração, é preciso conhecer, indagar e buscar 

respostas para ressignificar a educação, principalmente quando tratamos do 

currículo escolar, da formação do professor e da maneira como a educação é 

pensada na sociedade da informação e do conhecimento, com vertiginosa produção, 

socialização e compartilhamento. Faz-se necessário entender de qual escola 

estamos tratando e qual currículo serve a essas instituições para, então, adentrar as 

questões que refletem sobre o desenvolvimento de currículos integrados com as 

TDIC, já que todas essas questões estão imbricadas no cotidiano escolar, em cada 
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abordagem pedagógica, nas escolhas dos gestores, nas opções de formação e nos 

projetos que se pretende desenvolver. 

Pérez-Goméz (1998) nos permite refletir e aprofundar a compreensão dessas 

características e vertentes tão complexas da escola.   

 

[...] a escola pode ser compreendida como o intercruzamento de 
diferentes culturas, expresso em significados, valores, sentimentos, 
costumes, rituais, como por exemplo: a cultura acadêmica, refletida 
nas definições que compõem o currículo; a cultura crítica, composta 
pelas disciplinas científicas presentes na escola; a cultura social, 
construída pelos valores hegemônicos do cenário social; a cultura 
institucional, estabelecida nas normas, rotinas e ritos próprios; e a 
cultura experiencial, adquirida pelo aluno no intercâmbio com seu 
meio. (PÉREZ-GÒMEZ, 1998, p. 32) 

 

O autor aponta a composição do currículo diretamente ligado aos costumes e 

valores da sociedade em que a escola está inserida. Alonso (2004) aponta para 

essa mesma compreensão: 

 

As modernas concepções administrativas concebem a escola como 
instituição social, com funções socialmente definidas, mas também 
como uma organização social especialmente destinada à formação 
das crianças e jovens, e também como um espaço social que tem vida 
própria, um organismo vivo que interage com o ambiente social 
extraindo dele estímulos e energia necessários para desenvolver o seu 
trabalho. (ALONSO, 2004, p. 2) 

 

Alarcão (2011), assim como os autores citados anteriormente, defende essa 

forte interligação entre escola, currículo e sociedade e afirma que 

 
A escola nunca está verdadeiramente feita. Encontra-se sempre em 
construção, em desenvolvimento. Não se trata da construção do 
edifício da escola, mas da comunidade social, dinâmica, que ela quer 
ser. É neste sentido que se deve entender a escola como uma 
construção social, mediada pela interação dos diferentes atores 
sociais que nela vivem e com ela convivem. (ALARCÃO, 2011, p.90) 

 

Pérez-Goméz (1998), Alonso (2004) e Alarcão (2011) revelam uma escola 

pautada em concepções prévias e com funções sociais pré-estabelecidas e, ainda 

assim, com fortes aspectos relacionados à sua incompletude e potencialidade 

transformadora, justamente por considerar que a escola não é constituída por uma 

única vertente cultural, uma só identidade, mas por um espaço multicultural, onde 

diferentes crenças, saberes, práticas, histórias e influências têm a oportunidade de 
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se encontrar, se conhecer, compartilhar e crescer enquanto instituição responsável 

pela formação de sujeitos de sua própria aprendizagem. 

Após essa breve reflexão sobre sobre a visão de escola, trataremos do 

currículo que atende essas insituições. Entendemos que a preocupação com 

currículo, por sua vez, existe desde o surgimento das primeiras instituições de 

ensino e, assim como o uso das tecnologias, teve e ainda tem diversas concepções; 

algumas convergem, outras não. Nesse sentido, é importante compreender de qual 

currículo tratamos aqui.   

No que concerne ao termo “currículo”, podemos fazer alusão a diversos 

aspectos – quanto a formato, conteúdo, origem, expectativas, aplicabilidade, bases 

teóricas, entre outras questões – que não nos permitirão chegar a apenas uma 

definição. Traremos à tona diferentes autores que poderão elucidar o que 

entedemos por currículo. 

Nessa pesquisa, não nos referimos ao currículo como um apanhado de 

conteúdos ou orientações, uma matriz ou grade curricular, nem mesmo uma grade 

no sentido de aprisionamento de conteúdos. Tratamos aqui do currículo como 

possibilidade de extrapolar as barreiras das “grades curriculares” e dos planos de 

ensino; em que os conteúdos são apenas parte dos aspectos de uma concepção 

curricular advinda de uma construção social, política, cultural e ideológica. Sacristán 

(2000) corrobora com esse fato ao trazer a seguinte reflexão acerca do currículo: 

 

O conteúdo é condição lógica do ensino, e o currículo é, antes de 
mais nada, a seleção cultural estruturada sob chaves 
psicopedagógicas dessa cultura que se oferece como projeto para a 
instituição escolar. Esquecer isto supõe introduzir-se por um caminho 
no qual se perde de vista a função cultural da escola e do ensino. 
(SACRISTAN, 2000, p.19) 

 

Se pensarmos o currículo em uma concepção que o considere algo que vai 

além das grades escolares, dos planos e planejamentos definidos por especialistas 

situados fora do contexto escolar e o aliarmos às TDIC, garantindo acessibilidade e 

mobilidade, é possível recriar o universo escolar.  

Para Almeida e Silva (2011),  

 

[...] o currículo envolve tanto propiciar ao aluno a compreensão de 
seu ambiente cotidiano como comprometer-se com sua 
transformação; criar condições para que o aluno possa desenvolver 
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conhecimentos e habilidades para se inserir no mundo como atuar 
em sua transformação; ter acesso aos conhecimentos sistematizados 
e organizados pela sociedade como desenvolver a capacidade de 
conviver com a diversidade cultural, questionar as relações de poder, 
formar sua identidade e ir além de seu universo cultural. (ALMEIDA; 
SILVA, 2011, p.8) 

 

Roldão (2000 apud Alarcão, 2011, p. 94) afirma que o currículo legitima 

socialmente a escola como instituição a quem a sociedade remete a “passagem” 

sistemática das aprendizagens tidas como necessárias. 

Sacristán (2000) corrobora com o pensamento de Roldão (2000) ao afirmar 

que  

 

[...] o currículo acaba numa prática pedagógica [...]. Sendo a 
condensação ou expressão da função social e cultural da instituição 
escolar, é lógico que, por sua vez, impregne todo tipo de prática 
escolar. O currículo é o cruzamento de práticas diferentes e se 
converte em configurador, por sua vez, de tudo o que podemos 
denominar como prática pedagógica nas aulas e nas escolas. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 26) 

 

Assim como Almeida e Silva (2011) e Sacristán (2000), Menezes (2009) atrela 

currículo a todas as ações embutidas no bojo da escola e o define como um  

 
Conjunto de ações educativas que ocorrem num determinado 
contexto, associadas à própria identidade da escola, mesmo que 
idealmente, que refletem o projeto político-pedagógico da escola, sua 
organização, funcionamento e papel, e que sofrem influência de tudo o 
que nela acontece, explícito ou não. (MENEZES, 2009, p. 201) 

 

Podemos compreender, então, que a escola e o currículo estão diretamente 

intercruzados e ambos não estão prontos e acabados, pois se a escola é um 

organismo vivo que deve reestruturar-se de forma constante em busca de ações que 

façam sentido a toda a comunidade escolar, o currículo, por sua vez, não pode ser 

um documento estático e burocrático que não esteja a serviço dessa transformação.  

Abrimos esse tópico fazendo uma breve reflexão sobre ‘educação em nosso 

tempo’ (SILVA, 2002) e a importância de ‘formar cidadãos para lidar com as 

transformações decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos’ (SILVA, 2002) 

para atender às ‘novas demandas da sociedade’ (TERÇARIOL; SIDERICOUDES, 

2007) e reforçando a relevância da relação currículo/tecnologia (PACHECO, 2005). 

Dessa forma, todas essas questões nos levam a pensar se a escola e o currículo 
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que temos realmente atendem a essas necessídades, às características dos atuais 

estudantes e à escola e currículo que queremos. Fullan e Hargreaves (2000, p. 52) 

afirmam que “a separação entre currículo e ensino é uma herança histórica que 

pode vir a ser uma falácia educacional. É hora de uni-los”.  

Para que a união entre currículo e ensino ocorra de fato e culmine em uma 

prática pedagógica que faça sentido na sociedade em que vivemos, integrando 

tecnologias e currículo, é imprescindível que todos os atores o entendam como 

documento vivo e pulsante no cotidiano escolar e que esteja voltado à atribuição de 

significados e sentidos pelos estudantes. Caso contrário, passa a ser mera 

formalidade burocrática, sem sentido para os professores, principais reponsáveis por 

sua execução, resultando na “falácia educacional” (FULLAN; HARGREAVES, 2000) 

e inviabilizando aos alunos experiências positivas e produtivas sobre a forma como 

se relacionam com o conhecimento. 

Viver o currículo e possiblitar a transformação da escola cotidianamente 

demanda decisões coletivas, que serão possíveis através de discussões e reflexões 

de todos os envolvidos no universo escolar e articuladas ao PPP. Assim,  

 

[...] a integração é um marco decisivo no processo coletivo de revisão 
e de construção do PPP e da integração das tecnologias, podendo 
dinamizar e democratizar o conhecimento das práticas sociais 
presentes na cultura tecnológica para o processo de ensino e 
aprendizagem. (VOSGERAU; ROSSARI, 2013, p. 55) 

 

Prado (2001) reafirma a importância das TDIC na escola ao trazer que 

 

[...] a tecnologia deve ser incorporada à sala de aula, à escola, à vida 
e à sociedade tendo em vista a construção de uma cidadania 
democrática, participativa e responsável. (PRADO, 2001, p. 3) 

 

Isso nos permite compreender que o currículo escolar é sempre resultado do 

tempo, do espaço e do contexto em que é constituído, tendo historicidade, sendo 

historicamente determinado. Portanto, é necessário pensar a tecnologia a serviço da 

atualização curricular, da sua utilização de forma que favoreça as reais mudanças 

no cenário educacional. Segundo Alonso (2007, p.31), a condição necessária para 

que isso ocorra “é assumir a inovação dentro do currículo, como parte integrante 

dele”, ou seja, “tecer cuidadosamenre fio por fio as linhas que propiciam juntar o que 
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foi gerado em separado: o currículo e as tecnologias” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, 

p. 10). 

Para Almeida e Silva (2011),   

 

[...] a escola, que se constitui como um espaço de desenvolvimento de 
práticas sociais, se encontra envolvida na rede e é desafiada a 
conviver com as transformações que as tecnologias e mídias digitais 
provocam na sociedade e na cultura, e que são trazidas para dentro 
das escolas pelos alunos, costumeiramente pouco orientados sobre a 
forma de se relacionar educacionalmente com esses artefatos culturais 
que permeiam suas práticas cotidianas. (ALMEIDA, M.; SILVA, 2011, 
p. 5) 

 

Sendo assim, se o uso das TDIC na escola não fizer sentido à prática 

pedagógica, também corre um grande risco de tornar-se burocrático ou recreativo. 

Almeida e Silva (2011) reforçam práticas que permitam integrar as TDIC ao currículo 

explorando ao máximo suas potencialidades. Para as autoras, 

 

Integrar as TDIC com o currículo significa que essas tecnologias 
passam a compor o currículo, que as engloba aos seus demais 
componentes e, assim, não se trata de ter as tecnologias como um 
apêndice ou algo tangencial ao currículo, e sim de buscar a 
integração transversal das competências no domínio das TDIC com o 
currículo, pois este é o orientador das ações de uso das tecnologias. 
(ALMEIDA, M.; SILVA, 2011, p. 8)  

 

Almeida e Valente (2011) reforçam a importância de as mudanças 

curriculares ocorrerem de forma efetiva, realmente integradas ao currículo escolar 

em seu cotidiano – não somente no currículo prescrito, mas alterando a prática do 

professor, da gestão escolar e dos processos de ensino e ressignificando os 

processos de aprendizagem para os alunos. Sendo assim, na real integração das 

TDIC ao currículo, 

 

[...] as mudanças vão além de práticas esporádicas em espaços 
delimitados a laboratórios de informática e penetram no cerne dos 
processos de ensino e aprendizagem, provocando mudanças nas 
relações com o conhecimento e no currículo. (ALMEIDA; VALENTE, 
2011, p. 09) 

 

Essa mudança que queremos não ocorre rapidamente. Sánchez (2002) define 

que integrar curricularmente as TDIC 
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[...] necessariamente envolve a incorporação e articulação 
pedagógica das TDIC na sala de aula. Também envolve a 
apropriação das TDIC e sua utilização de forma invisível, focalizando 
a tarefa de aprendizagem e não as TDIC. (SÁNCHEZ, 2002, p. 4, 
tradução nossa) 

 

Para o autor, a integração das TDIC na educação pode ocorrer em três níveis: 

aprendizagem, uso e integração, conforme ilustrado a seguir: 

 

 

Figura 1 – Níveis de integração das TDIC, segundo Sánchez (2002) 

 

No nível de integração, que seria o mais desenvolvido no processo de 

integração das TDIC ao currículo, o autor defende a utilização invisível das 

tecnologias, ou seja, o foco é a aprendizagem, a produção de conhecimento, e não 

as TDIC em si. Embora estejam ali, elas não são evidenciadas. Outro importante 

fator é compreender que nesse nível de interação com as TDIC, elas estão à 

disposição para uso sempre que possam contribuir e não somente em tempos e 

espaços pré-determinados. 

É possível perceber, então, que o caminho das mudanças de práticas e 

posturas pedagógicas demanda tempo, dedicação e a decisão de dar o primeiro 

passo rumo ao desconhecido. Toda mudança somente terá sentido para o professor 
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quando ele sentir-se à vontade para incorporá-la realmente em sua sala de aula e 

utilizá-la de forma a permitir que todo o seu potencial seja explorado.  

Por esse motivo, é preciso rever os processos formativos, romper paradigmas 

e criar novas oportunidades de aprender e ensinar, fomentando esse processo 

gradual de mudança citado por Sánchez (2002). Uma grande aliada dessa mudança 

e do uso das TDIC integradas de fato ao currículo certamente é a formação do 

professor, inicial e continuada, de forma que ambas possam se entrelaçar na 

composição de um profissional com capacidade para lidar com diferentes propostas, 

metodologias e estratégias de ensino.  

Adiante desenvolvemos nossa concepção sobre formação de professores, 

gestão escolar e o coordenador pedagógico enquanto formador de professores no 

que se refere às tecnologias na escola. 

 

1.3 Gestão escolar, coordenador pedagógico e tecnologias 

 

A chegada de computadores nas escolas sugere mudanças nas relações 

pedagógicas que envolvem a organização escolar, prevê uma reorganização de 

diversos aspectos do sistema educativo, mudança nas dinâmicas de sala de aula, na 

atuação da gestão escolar, no papel do professor, nas relações dos alunos com o 

conhecimento, entre os alunos e destes com os professores e também nas 

estruturas físicas que possam garantir o bom funcionamento de toda essa 

sistemática. 

Essa investigação trata das percepções evidenciadas pelo CP acerca de sua 

atuação como formador de professores para a integração das tecnologias ao 

currículo. Para tanto, é importante nos situar sobre os fundamentos essenciais e as 

questões que cercam a gestão escolar, o CP e as tecnologias. 

Iniciamos com as abordagens referentes à gestão escolar. Entendemos, aqui, 

que a equipe gestora, na maior parte dos contextos, é composta por diretor escolar, 

coordenador pedagógico e vice-diretor. Em alguns casos, conta-se com a presença 

do orientador educacional. 

Adotaremos como definição de gestão educacional as concepções de 

Almeida (2002) e Lück (2001). Para Almeida (2002),  
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[...] a concepção de gestão educacional assume um significado 
abrangente, democrático e transformador, que supera e relativiza o 
conceito de administração escolar, embora não o despreze, porque 
ele constitui uma das dimensões da gestão escolar voltada à 
compreensão da escola como espaço de conflitos de relações 
interpessoais; de negociação entre interesses coletivos e projetos 
pessoais para a construção do projeto político-pedagógico da escola; 
de democratização dos processos e produtos; de emergência e 
alternância de lideranças; de socialização de tecnologias e sua 
utilização na produção de saberes, no acompanhamento de suas 
atividades; na identificação e articulação entre competências, 
habilidades e talentos das pessoas que atuam na escola, com vistas 
à resolução de suas problemáticas. 
(ALMEIDA, 2002, p. 16) 

 
 

 É possível compreender, então, que o termo “gestão” não se resume à 

mudança do termo “administração”, empregado para definir a função do diretor na 

década de 1970. Essa alternância envolve também uma série de mudanças de 

paradigma quanto à essência das atribuições do gestor. Para Lück (2001),  

 

[...] o conceito de gestão está associado ao fortalecimento da 
democratização do processo pedagógico, à participação responsável 
de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um 
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais 
efetivos e significativos. (LÜCK, 2001, p. 1) 

 

 Almeida (2002) e Lück (2001) desvelam uma face democrática que deve estar 

presente na gestão escolar, envolvendo e promovendo a participação de todos os 

envolvidos no ambiente escolar, com vistas a melhorar a qualidade dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 No entanto, o gestor escolar encontra-se envolvido com questões 

administrativas e, em sua grande maioria, políticas e burocráticas, desarticuladas do 

fazer pedagógico e do movimento formativo e transformador da escola. 

Historicamente, essa figura foi constituída dessa forma e, muitas vezes, desconhece 

suas possibilidades e potencialidades enquanto agente de transformação e 

catalisador das mudanças que se fazem necessárias na escola, no currículo, no 

PPP e na relação com as tecnologias. 

Hessel (2004) nos aponta que 

 

[...] é necessário que o gestor descubra o caráter potencialmente 
transformador de sua ação. Os estabelecimentos de ensino, como 
unidades sociais, são organismos vivos e estão em constante 
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mudança. Ao gestor cabe um estilo especial de liderança, ao 
compreender essa organização como uma entidade viva e dinâmica, 
rica nas relações interpessoais. Isto quer dizer: compreender a 
cultura, o clima escolar para estimular a interação e a participação 
entre os elementos da equipe de educadores. (HESSEL, 2004, p. 2) 

 

O pensamento de Hessel (2004) converge com a premissa de Fonte (2004), 

que afirma que  

 

[...] o gestor, como protagonista das ações que acontecem na escola, 
é um personagem central importante para definir e organizar o 
trabalho da escola como um todo. (FONTE, 2004, p. 6) 

 

Nessa vertente, entendemos o gestor como uma importante figura no 

processo de transformação do currículo prescrito e burocrático para um currículo 

integrado às TDIC e que atenda às demandas da sociedade, às necessidades de 

aprendizagem dos alunos e esteja envolvida e comprometida com a formação do 

aluno, não somente no que concerne ao currículo, mas às diferentes dimensões e 

demandas da sociedade. 

Ainda é comum, porém, encontrar equipes gestoras que não conhecem e, por 

esse motivo, não exploram todo o potencial que as TDIC oferecem tanto ao 

processo de gestão quanto aos processos de ensino e aprendizagem e integração 

curricular. Como destaca Hessel (2004), 

 

Comumente, os gestores não percebem as potencialidades das TIC, 
nem avaliam o uso que podem fazer dela, para dar suporte ao seu 
trabalho de integração dos esforços e das ações da escola. 
(HESSEL, 2004, p. 5) 

 

Esse fato nos mostra que, de forma consciente ou inconsciente, em alguns 

momentos essas equipes acabam por dificultar os caminhos que levariam à 

mudança das práticas e a reflexões geradoras de mudanças, sendo 

“obstaculizadoras do trabalho pedagógico” (ALONSO, 2004, p. 6). Muitos são os 

motivos que cercam essa prática. Por muito tempo, os gestores ficaram de fora 

desse processo de inclusão das TDIC no contexto escolar, mas recentemente é 

possível observar que esses profissionais começam a passar por formações no 

sentido de mudar o prisma da concepção do uso da tecnologia na escola.  
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Ligado a esse fato, é importante que o gestor passe a entender a tecnologia 

com propósitos e potenciais tanto administrativos quanto pedagógicos, e não como 

artefato meramente burocrático. De acordo com Kuin (2005), 

 
[...] a tecnologia explicita as concepções dos professores diante da 
tarefa de ensinar e aprender, e também as do gestor, em relação a 
uma postura mais aberta ou não em sua forma de desenvolver sua 
prática, que é referência no contexto escolar. (KUIN, 2005, p. 30) 

 
Assim, o processo de integração das TDIC ao currículo é também produto da 

concepção da gestão escolar, no sentido de apoiar as transformações e incentivar 

as modificações das práticas administrativas e pedagógicas.  

Alonso (2007) apregoa que a tecnologia é 

 

[...] um instrumento fundamental para propiciar a mudança da escola 
e para auxiliar o gestor na organização do processo acadêmico, 
fazendo uma articulação entre o administrativo e o pedagógico, 
facilitando o processo de comunicação interna e externa e 
possibilitando a gestão do conhecimento produzido pela escola e/ou 
adquirido pelos vários meios de informações disponíveis. (ALONSO, 
2007, p.33) 
 

Almeida (2002) também revela a importância dessa incorporação das 

tecnologias no fazer pedagógico e na dimensão administrativa ao ressaltar a 

 

[...] importância de incorporar as TIC à prática pedagógica e ao 
contexto da sala de aula, bem como da necessidade de envolver os 
gestores nessas atividades, uma vez que, sem a participação dos 
gestores, as atividades se restringem a esparsas práticas em sala de 
aula. Ao atingir esse patamar, nova tomada de consciência leva à 
percepção de que o papel do gestor não é apenas o de prover 
condições para o uso efetivo das TIC em sala de aula, e sim que a 
gestão das TIC na escola implica gestão pedagógica e administrativa 
do sistema tecnológico e informacional. (ALMEIDA, M., 2002, p. 5) 

 

Valendo-se dessas afirmações, é possível notar que o uso das TDIC transita 

em todo o cenário educacional de forma igualmente importante, privilegiando e 

complementando as mais diversas práticas. Para Almeida e Rubim (2004), 

 

[...] as TIC podem ser usadas para oferecer suporte em diferentes 
ações coordenadas pelo gestor escolar, tais como:  
- possibilitar a comunicação entre os educadores da escola, pais, 
especialistas, membros da comunidade e de outras organizações;  
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- dar subsídios para a tomada de decisões, a partir da criação de um 
fluxo de informações e troca de experiências; produzir atividades 
colaborativas que permitam o enfrentamento de problemas da 
realidade escolar;  
- desenvolver projetos relacionados com a gestão administrativa e 
pedagógica; criar situações que favoreçam a representação do 
conhecimento pelos alunos e de sua respectiva aprendizagem. 
(ALMEIDA; RUBIM, 2004, p.2) 

 

A partir do momento que a equipe gestora se envolve nesse movimento de 

incorporação e integração das TDIC ao currículo escolar e às atividades 

administrativas – como forma de melhorar o fluxo de trabalho e favorecer a 

comunicação, entre outras possibilidades –, certamente aumentarão as 

possibilidades de gerar mudança em todo o cenário educacional. Sendo assim,  

 

[...] o sucesso da implementação de tecnologias na escola depende 
muito do apoio dos seus gestores. Esses profissionais não só devem 
se preocupar em manter funcionando adequadamente a 
infraestrutura e a equidade de acesso, mas também incentivar e 
permitir que a integração das TIC se torne um projeto da escola 
como um todo. Isso significa fazer planejamentos estabelecendo 
metas e metodologias e entender que os professores precisam de 
tempo disponível para conhecer e utilizar novos recursos, como 
também para compartilhar as experiências com os colegas. 
(NASCIMENTO, 2013, p. 46)  

 

Para que isso ocorra de fato, é primordial pensar em formação, incluindo a 

formação dos gestores, nas atribuições de cada ator dessa equipe que trabalha em 

prol de um mesmo objetivo. Fonte (2004) reforça a importância da liderança nesse 

processo formativo e reflexivo: 

 

O líder exerce papel importante no desenvolvimento de uma ação 
coordenada no sentido de criar espaços para o diálogo e o trabalho 
coletivo e manter a coesão no grupo, garantindo a participação de 
todos integrantes. (FONTE, 2004, p. 7) 

 

“A adoção de inovações tecnológicas exige também uma reinterpretação do 

fazer educativo e administrativo” (HESSEL; ABAR, 2007, p. 69), ou seja, é preciso 

preparar os gestores para pensar novas formas de ensinar e aprender. 

 

Desta forma, a incorporação das TIC na escola e na prática 
pedagógica não mais se limita à formação dos professores, mas se 
volta também para a preparação de dirigentes escolares e seus 
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colaboradores, propiciando-lhes o domínio das TIC para que possam 
auxiliar na gestão escolar e, simultaneamente, provocar a tomada de 
consciência sobre as contribuições dessa tecnologia ao processo de 
ensino e aprendizagem. Cria-se, assim, um ambiente de formação 
para que o diretor escolar possa analisar e reconstruir o seu papel 
frente às responsabilidades que lhe cabem como liderança da 
instituição e como gestor do projeto político-pedagógico da escola, 
bem como pela criação de uma nova cultura da escola, que incorpore 
as TIC às suas práticas. De modo semelhante, o coordenador 
pedagógico terá a oportunidade de rever-se e de analisar as 
contribuições das TIC para desempenhar o papel de articulador entre 
as dimensões pedagógicas e administrativas da escola. (ALMEIDA, 
M., 2002, p. 5) 

 

É possível verificar a importância de acompanhar a formação dos gestores 

simultaneamente ao desenvolvimento do seu trabalho, pois, se ao gestor cabe a 

função de provocar e possibilitar o uso pedagógico das TDIC em sua escola, ele 

também precisa refletir, discutir, dialogar com o grupo, descobrindo-se líder nesse 

processo. 

Nesse sentido, é relevante pensar na atuação do CP com a possibilidade de 

formar o corpo docente para esse uso pedagógico e integrado da tecnologia com o 

currículo. Nosso foco nessa investigação é sobre a atuação do CP; outrossim, 

entendemos que esse profissional seja o guia do percurso formativo, tendo como 

papel central a articulação de saberes e o desenvolvimento pedagógico no espaço 

em que atua. 

Ao retomar o contexto histórico da educação, e no que tange à profissão 

docente e à existência do diretor escolar, o CP é uma figura recente nesse espaço. 

Esse pode ser um dos motivos pelos quais essa função ainda aparece, muitas 

vezes, sem atribuições definidas, além da inexistência de cursos de formação inicial 

que permitam a construção da identidade do coordenador. Conforme explicitado por 

Placco e Souza (2012), 

 

O fato de a normatização da função ser relativamente nova, as 
recentes mudanças nos cursos de formação inicial específica, no 
âmbito da graduação, assim como a ausência de formação 
continuada que promova o desenvolvimento de habilidades 
específicas à função de coordenador pedagógico fazem com que 
esses profissionais recorram às suas experiências como docentes 
como constituidoras de sua identidade de coordenador pedagógico. 
(PLACCO; SOUZA, 2012, p. 15) 
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Sabemos também que, em alguns contextos, as equipes não contam com as 

funções de Vice-diretor ou Orientador, tendo na maioria das vezes somente o Diretor 

e o CP. A pesquisa coordenada por Placco et. al (2010) relata a existência de 

legislações que abordam a existência do coordenador pedagógico em todas as 

escolas das redes. É importante esclarecer que a denominação “coordenador 

pedagógico” pode sofrer modificações de acordo com o município. Como exemplo, 

podemos citar a cidade de Santo André (SP), onde a figura do CP recebe o nome de 

assistente pedagógico. Podemos encontrar em outros municípios as seguintes 

denominações: supervisor escolar, pedagogo, orientador pedagógico, coordenador 

pedagógico, professor coordenador, etc. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012, p. 

760) 

Assim como a sociedade, as atribuições do coordenador estão em constante 

transformação. Há alguns anos, as escolas não estavam envolvidas, por exemplo, 

com as questões da inclusão, da prevenção ao uso de drogas, da integração das 

TDIC, dentre tantos outros temas que permeiam os espaços escolares e precisam 

fazer parte da formação do CP e dos docentes. 

O coordenador pedagógico é um profissional fundamental na escola, como 

articulador das ações e como transformador das condições de ensino e 

aprendizagem (PLACCO; SOUZA, 2012). 

Orsolon (2012) corrobora com as colocações anteriores, atentando para a 

questão do CP como um articulador: 

 

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da 
escola. Para coordenar, direcionando suas ações para a 
transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se 
dá isoladamente, mas nesse coletivo, mediante a articulação dos 
diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 
político-pedagógico transformador. (ORSOLON, 2012, p.19) 

 

A esse respeito, Rana (2013) inclui  

 

[...] a formação dos professores, inserida em uma concepção que 
reconhece a reflexão sobre a prática como um caminho privilegiado 
de transformação, num movimento em que os professores possam 
revezar com o coordenador o protagonismo dessa reflexão. Essa é 
uma ação do coordenador, necessária para a execução do projeto 
político-pedagógico, e marca uma forma democrática de construção 
do conhecimento dentro da escola, tornando todos responsáveis pela 
qualidade da educação que praticam. (RANA, 2013, p. 65) 
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O CP deve ser, então, concebido como o articulador do PPP da escola, 

atuando no campo pedagógico e dando ênfase a algumas dimensões que nem 

sempre são fáceis de colocar em prática. Dimensões essas que precisam ser 

exploradas para que o profissional obtenha êxito no desempenho de suas tarefas – 

dentre elas a mediação, reflexão, organização, intervenção e capacidade de ouvir o 

outro. 

Um dos requisitos para o exercício da função de CP é que esse profissional 

tenha experiência docente, ou seja, conheça a realidade da sala de aula para que, 

assim, possa adentrar a função fazendo uma interlocução entre as realidades 

docentes e administrativas. Vasconcellos (2004) aponta que 

 

O coordenador, em função do espaço em que atua, tem tanto a 
interface com o “chão da sala de aula” (através do contato com os 
professores e alunos), quanto com a administração, podendo ajudar 
uns e outros a se aproximarem criticamente. (VASCONCELLOS, 
2004, p. 89) 

 

Essa afirmação nos faz pensar que essa é uma das importantes tarefas de 

mediação do CP, no sentido de explorar os dois âmbitos e aproximá-los de forma 

crítica, pois apesar de desempenhar tarefas diferentes, tanto “o chão da sala de 

aula” (VASCONCELLOS, 2004) quanto a administração pertencem ao mesmo 

espaço escolar e compõem o mesmo PPP, documento esse que precisa ser 

transformador. Para que isso ocorra de fato, é imprescindível que haja essa 

aproximação, que se trabalhe em prol dos mesmos objetivos, que todos os 

segmentos escolares “falem a mesma língua”. 

Para desempenhar tantas e tão complexas funções, cabe pensar se esse 

profissional passou por alguma formação específica referente ao desempenho de 

suas atribuições. Procurando entender quem é esse profissional, pautamo-nos em 

dados e resultados da pesquisa coordenada por Placco et al. (2010), na qual um dos 

objetivos era traçar o perfil dos coordenadores pedagógicos das escolas brasileiras. 

Foram entrevistados 400 coordenadores de diferentes Estados brasileiros, 

que serviram de amostra para a pesquisa. Dos 400 entrevistados, 90% eram 

mulheres, e a média de idade era 44 anos. Quanto ao número de professores que 

acompanham em suas escolas, a média foi de 52 professores por CP. Quase 

metade dos entrevistados tinha dois anos ou menos na Coordenação da escola 
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atual, e a média de atuação como coordenador foi de 6,9 anos. Quanto à 

experiência e formação, 88% dos entrevistados declararam já ter lecionado na 

Educação Básica; 55% possuíam graduação em Pedagogia e os demais, em outro 

curso (Letras, História, Psicologia, entre outros). Referente à pós-graduação e 

especialização, 70% eram pós-graduados.  

Quando questionados se fizeram curso para coordenador, 67% declararam 

que sim. Dentre os segmentos do curso, 21% optaram por Gestão Escolar e apenas 

2% desse público optou por Novas Tecnologias, sendo esse segmento o de menor 

procura entre os entrevistados. A baixa procura por formação para o uso das TDIC 

nos permite inferir os motivos que cercam as dificuldades em integrar TDIC aos 

currículos escolares.  

Para o CP, também é possível e viável pensar em sua formação em serviço, 

pois, segundo Campos e Falcão (2012), 

 

É possível afirmar que o coordenador tem muitas possibilidades de 
se formar na escola. Ele também aprende a ser um melhor 
coordenador quando organiza as reuniões, quando faz parcerias com 
a equipe gestora e os professores e quando encaminha os rumos do 
trabalho pedagógico juntamente com os professores e equipe 
gestora. (CAMPOS; FALCÃO, 2012, p. 54) 

 

Em seu grupo de trabalho, o CP deve ser visto (e aceito) como o parceiro 

mais experiente, atuando como o articulador de saberes da equipe escolar na tarefa 

de transformar a realidade em que atua. Como elemento mais desenvolvido, “o CP 

atua como formador e interfere, questiona, propõe desafios e ajuda o grupo em seu 

processo” (BENACHIO; PLACCO, 2012, p. 60). 

Conforme citado anteriormente, o CP é um dos membros da equipe gestora, 

geralmente composta pelo diretor e vice-diretor. Ao CP cabe a realização de ações 

ligadas diretamente às questões pedagógicas da escola, assim como a função de 

articular o administrativo e o pedagógico. Ou seja, o CP é o membro da equipe 

gestora imprescindível para a qualificação dos processos de ensino e de 

aprendizagem, assim como para a tomada de decisões em esfera administrativa que 

possam favorecer a aprendizagem e a formação nesse ambiente. Sobre as 

atribuições do CP enquanto membro dessa equipe, Placco et. al (2012) trazem que  

 

As atribuições desses profissionais, definidas pelas legislações 
estaduais e/ou municipais, são muitas, envolvendo desde a liderança 
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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. (PLACCO; ALMEIDA; 
SOUZA, 2012, p. 761) 

 

Nesse sentido, sendo, minimamente, CP e diretor os gestores escolares que 

atuam na mesma equipe, em parceria, com vistas a articular o pedagógico e o 

administrativo, Alonso (2004) destaca que 

 

Os gestores, por sua vez, nada mais são do que educadores que, em 
dado momento, se tornaram responsáveis pela condução desse 
processo. Cabe-lhes, portanto, criar as condições necessárias para 
que ele se efetive, mas para tanto, é necessário que sejam parte 
desse processo e não apenas meros espectadores ou controladores 
da situação. (ALONSO, 2004, p. 7) 

 

Um dos compromissos da escola enquanto ambiente formador é quanto à 

qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem, seja de professores ou de 

alunos. Alonso (2005) faz importante consideração ao tratar do diretor, aqui 

denominado dirigente, como importante figura que, em parceria com o CP, pode 

impulsionar as transformações esperadas quanto à inserção das TDIC na escola: 

 

Enquanto responsável último pelo desempenho escolar compete ao 
dirigente prover as condições necessárias para que o trabalho 
pedagógico possa desenvolver-se da melhor forma possível e de 
acordo com a Proposta Pedagógica estabelecida em conjunto com a 
comunidade escolar. As TIC permitem acompanhar a execução da 
Proposta Pedagógica. Comparar o pretendido, projetado, com o que 
se está realizando, mudar rumos, fazer alterações [...] (ALONSO, 
2005, p. 7) 

 

Nesse sentido, é possível ter as TDIC como aliadas na qualificação dos 

processos formativos, para que elas possam ser adotadas qualitativamente pelos 

professores no processo de ensino e pelos alunos no processo de aprendizagem. 

Como qualificar o processo de aprendizagem dos alunos se o CP não está 

todo o tempo em sala de aula? Nesse sentido, é válido priorizar a qualificação dos 
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processos de ensino, ou seja, investir na formação do professor com vistas à 

qualificação das aprendizagens.  

Vasconcellos (2004, p. 115), traz à tona a questão da formação do CP 

quando afirma que “o coordenador vai se formando à medida que participa da 

reflexão sobre a prática, busca cursos de aperfeiçoamento e troca de experiências”. 

Ou seja, ao coordenador também cabe a reflexão sobre a prática e a reflexão na 

ação, o que nos leva a citar Schön (2000, p.32), que afirma que “podemos refletir 

sobre a ação pensando retrospectivamente sobre o que fizemos”. Aqui se encontra 

mais uma das dimensões dessa função – a reflexão. Para o mesmo autor, 

 

[...] os responsáveis escolares que queiram encorajar os professores 
a tornarem-se profissionais reflexivos devem tentar criar espaços de 
liberdade tranquila onde a reflexão-na-ação seja possível. (Schön, 
1995, p. 87) 

 

Segundo Freire (1987, p.29), “a reflexão, se realmente reflexão, conduz à 

prática”. Sendo assim, cabe ao CP planejar, ter clareza quanto aos objetivos e 

qualificar os processos de aprendizagem de seu grupo. Assim será possível avaliar 

as práticas e experiências de trabalho, proporcionando momentos de discussão que 

levem à reflexão, à correção de rumos, a uma nova reflexão e, a partir daí, à 

transformação da prática. 

No que tange à transformação e ao envolvimento dos gestores, Almeida e 

Rubim (2004, p. 02) reforçam a necessidade de formação continuada. Para as 

autoras, 

 

O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes 
segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de 
inserção das TIC na escola em seus âmbitos administrativo e 
pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação 
continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir 
significativamente para os processos de transformação da escola em 
um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados. 
(ALMEIDA, M.; RUBIM, 2004, p. 2) 

 

Nessa perspectiva, cabe aos “responsáveis escolares” – ou seja, os gestores 

– proporcionar um ambiente favorável às reflexões, às mudanças e transformações.  

 

A formação inicial e contínua dos professores para seu uso e 
respectivo aproveitamento pedagógico também é determinante para 
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a integração das TIC na proposta pedagógica da escola. 
(VOSGERAU; ROSSARI, 2013, p. 55) 

 

Ao longo da pesquisa, discutimos a respeito da atuação do CP enquanto 

formador para a integração das TDIC ao currículo de forma a elucidar as reais 

possibilidades transformadoras que envolvem a prática desse profissional. Esse é o 

tema a ser abordado no próximo tópico. 

 

  

1.4 Formação continuada de professores 

 

Neste tópico, tratamos da formação de professores e da importância da 

formação na geração de mudanças no cenário educacional e na integração das 

tecnologias ao currículo. Nosso foco é tratar das possibilidades de atuação do CP 

enquanto formador de professores para a integração das TDIC ao currículo; por 

esse motivo, iniciamos com um breve retrospecto sobre formações no país. 

No Brasil, as discussões sobre formação de professores se intensificaram a 

partir da década de 80. Anterior a isso, o foco era nos resultados para os fenômenos 

educacionais, como dados acerca de evasão e fracasso escolar, repetência e 

avaliação. Ou seja, o valor maior era dado ao produto, e não aos processos que 

levavam a esses resultados. Além dessa visão simplista acerca da formação de 

professores, ainda hoje é recorrente que se pense na formação continuada de 

professores como uma forma de preencher lacunas da formação inicial, conseguir 

certificados e evoluções funcionais e salariais – o que resulta em palestras, 

encontros e seminários descontextualizados da prática escolar para atingir os 

objetivos mencionados. 

Por outro lado, a revisão dos estudos sobre o tema realizada neste trabalho 

aponta que é crescente a preocupação com a formação de professores. Desse 

modo, partiremos do que se entende por formação de professores de acordo com as 

bases teóricas pesquisadas e o que se entende por formar professores para o uso 

da tecnologia. 

 Diversos estudos a respeito da formação de professores para o uso das 

tecnologias apontam a urgência da reestruturação das práticas formativas e a 

necessidade de formações reflexivas, nas quais o professor possa pensar em sua 

prática docente e em como integrar a tecnologia a esse processo. Nessa vertente, 
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não faz sentido oferecer a informação de modo transmissivo; as ações devem ser 

pensadas de modo a incentivar a busca pelo conhecimento e permitir a reflexão e a 

transformação da prática. Conforme Feldmann (2009),  

 

[...] o processo de formação de professores caminha junto com a 
produção da escola em construção por meio de ações coletivas, 
desde a gestão, as práticas curriculares e as condições concretas de 
trabalho vivenciadas. (FELDMANN, 2009, p. 77) 

 

Nesse sentido, a formação não pode ser vista como algo pronto e acabado, 

com começo, meio e fim ou, ainda, desarticulada da prática pedagógica, do contexto 

em que está inserida e do PPP. Para Garcia (1995, p. 54), “a formação de 

professores é um processo que tem de manter alguns princípios éticos, didáticos e 

pedagógicos comuns”, independente do nível da formação em questão. 

A formação de professores foi vista por muito tempo apenas como o processo 

de formação inicial. Atualmente, podemos entender como formação inicial o ingresso 

do profissional no curso acadêmico que lhe proverá a base teórico-prática para o 

seu desenvolvimento profissional.  

É importante ressaltar que, nessa fase, o curso deve fornecer ao futuro 

docente as condições para que ele construa sólidas bases teóricas, ofertando 

subsídios intelectuais e de ordem prática para que possa buscar, ao longo de sua 

carreira, formações continuadas que lhe permitam aprofundamento, reflexão, 

discussão, transformação e, dessa forma, estabelecer pontes entre o teórico e 

prático. Para Nóvoa (2001), 

 

[...] a formação de professores é algo que se estabelece num 
continuum. Que começa nas escolas de formação inicial, que 
continua nos primeiros anos de exercício profissional. Os primeiros 
anos do professor são absolutamente decisivos para o futuro de cada 
um dos professores e para a sua integração harmoniosa na 
profissão, continuam ao longo de toda a vida profissional, através de 
práticas de formação continuada. (NÓVOA, 2001, s/p) 

 

Com base nessas afirmações, é preciso ter clareza que os currículos 

propostos na formação inicial docente não podem ser pensados de forma 

dicotomizada da realidade profissional. O ideal é que não haja lacunas entre essa 

primeira fase da formação e a formação contínua, permanente. 
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Buscando compreender e clarificar a discussão pautada na temática da 

formação, faz-se necessário elucidar alguns pontos que nos permitam entender qual 

concepção de formação teremos ao longo da pesquisa. Segundo Garcia (1999),  

 

[...] a Formação de Professores é a área de conhecimentos, 
investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da 
Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos 
quais os professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que 
os alunos recebem. (GARCIA, 1999, p. 26) 

 

 Por esse motivo, não faz sentido ofertar formações aos professores, sejam 

elas iniciais ou continuadas, que não dialoguem com a prática, com o currículo que 

se desenvolve nas escolas. É preciso que haja sentido para que seja o continuum 

citado por Nóvoa (2001); dessa forma, as formações poderão de fato contribuir para 

a melhoria da qualidade da educação ofertada aos alunos. 

Nóvoa, Freire, Dewey, Alarcão, Schön, entre outros importantes autores, 

trazem concepções de formação que preconizam a importância da reflexão como 

pressuposto para a mudança. De acordo com Nóvoa (1995, p. 25), a formação deve 

estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos professores os meios de 

um pensamento autônomo. 

Therrien (2001, p. 244) apregoa que formação é  

 
Exercício profissional que exige uma capacidade de reflexão crítica 
sobre a prática e que estabelece como pressuposto que a ação 
pedagógica é um processo de mediação de saberes. (THERRIEN, 
2001, p. 244) 

 

Para Freire (1996), na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Segundo o autor, é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

Abramowicz (2001) reforça a importância da reflexão como possibilidade de 

transformar a prática ao enfatizar que 

 

O saber docente não se faz só por mera ótica de acumulação de 
conhecimentos, mas se pensa em um saber construído 
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experiencialmente, baseado em uma fundamentação teórica 
consistente e rigorosa para, voltando-se à prática, transformá-la, 
graças à reflexão. (ABRAMOWICZ, 2001, p. 139)  

 

Relacionar o termo “formação” à educação sugere uma ligação com a 

necessidade do profissional atualizar seus conhecimentos, atendendo às 

necessidades e rápidas transformações sociais. Nessa perspectiva, não raro 

encontramos na literatura termos como “formação contínua”, “formação continuada” 

ou “formação permanente”. Esses termos estão intimamente relacionados à 

concepção da formação de professores como processo, percurso. 

De acordo com Nóvoa (2002, p. 23), “o aprender contínuo é essencial e se 

concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente”. Pensar essas interfaces da formação e sua 

ligação direta com o contexto e as necessidades do local onde ela ocorre nos 

remete aos estudos de Candau (2007, p. 143). A autora propõe que “o lócus da 

formação a ser privilegiado é a própria escola”, que deve ser entendida como ponto 

de partida – lugar rico de onde emergem as necessidades de formação – e como 

ponto de chegada, onde as transformações oriundas da formação serão colocadas 

em prática e concretizadas, ganhando vida e transformando o cotidiano local.  

Tratar a formação continuada de forma desarticulada de seu contexto, 

desvinculada das necessidades que emergem da prática pedagógica, pressupõe 

perder de vista seu objetivo inicial, distanciar-se do saber docente. Para Candau 

(2007, p. 143), “a formação continuada tem que ter como referência fundamental o 

saber docente, o reconhecimento e a valorização desse saber”. A autora prossegue 

tratando das diferentes etapas da formação continuada: 

 

Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é 
necessário ter presentes as diferentes etapas do desenvolvimento 
profissional do magistério; não se pode tratar do mesmo modo o 
professor em fase inicial do exercício profissional, aquele que já 
conquistou uma ampla experiência pedagógica e aquele que já se 
encaminha para a aposentadoria; os problemas, necessidades e 
desafios são diferentes e os processos de formação continuada não 
podem ignorar esta realidade promovendo situações homogêneas e 
padronizadas, sem levar em consideração as diferentes etapas do 
desenvolvimento profissional. (CANDAU, 2007, p. 143) 
 

Essa afirmação nos remete à importância dos processos formativos 

emergirem da prática pedagógica que só é possível no cotidiano escolar, sem tratar 
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como modelo “tamanho único” as diferentes necessidades profissionais. Cada 

pessoa deve ser respeitada em sua individualidade, buscando atender às diversas 

necessidades e expectativas inerentes às diferentes etapas de seu desenvolvimento 

profissional.  

A formação de professores também está ligada ao ato de ensinar e pesquisar, 

pois toda formação pressupõe a existência de um formador – que deve ter clareza 

do que é “aprender”, “formar” e “ensinar”. Compreender a sutileza do que diferencia 

esses conceitos é o que permitirá atingir os objetivos da formação. É preciso ter a 

perspicácia de compreender que, na escola, a formação não terá fim; ela poderá ser 

ressignificada, alimentando e realimentando a prática, considerando diversos níveis 

de aprofundamento, permitindo aprofundar-se em diferentes temas e lançar mão de 

diferentes estratégias de intervenção e reflexão na ótica da indagação. Conforme 

postulado por Freire (1996), 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 1996, p. 29) 
 

Lima (2002) complementa esse pensamento freireano ao trazer a seguinte 

compreensão sobre ensinar e formar, formador e formando: 

 

E assim se compreende que ensinar e que formar estejam para além 
da transmissão de conhecimentos e da transferência de conteúdos, 
ainda quando conhecimentos sejam elementos onipresentes, 
obrigatoriamente transportados, construídos e reconstruídos pelos 
sujeitos em presença: sujeitos-formadores e sujeitos-formandos. 
(LIMA, 2002, p. 90) 
 

Quando Lima (2002) trata da presença de sujeitos-formadores e sujeitos-

formandos, nos cabe pensar em quem são esses sujeitos que estão estritamente 

ligados ao lócus da formação continuada, ou seja, a escola.  

Formação, reflexão, ação pressupõe mudança. Ao trazer o termo “mudança”, 

podemos passar a tratar da problemática da formação de professores para o uso 

das tecnologias de forma integrada ao currículo escolar. Segundo Prado (2001, p. 

9),  
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[...] o desafio é dar nova vida ao currículo da escola. Para isto a 
formação do professor, tanto para aqueles que estão em exercício 
como aqueles que estão se preparando nos cursos superiores, é 
imprescindível. (PRADO, 2011, p. 9) 

 

Para que de fato isso ocorra, 

 

Cabe aos formadores de educadores proporcionar-lhes essas 
vivências; acompanhar a atuação do educador em formação com 
outros aprendizes; criar situações para a reflexão coletiva sobre: novas 
descobertas, o processo em desenvolvimento, as produções 
realizadas, as dificuldades enfrentadas e as estratégias que permitam 
ultrapassá-las; enfim, depurar continuamente o andamento do trabalho 
junto ao grupo em formação. (ALMEIDA, 2003, p. 15) 

 

Para Almeida e Silva (2011, p. 5), “a efetiva participação da escola nessa 

ecologia implica promover a formação de educadores oferecendo-lhes condições de 

integrar criticamente as TDIC à prática pedagógica”. Essa afirmação nos remete 

diretamente à importância das formações emergirem da prática pedagógica, 

fundamentadas nas práticas docentes e nas práticas formativas do CP. Somente 

assim elas estarão articuladas e contextualizadas à prática do professor, que, a 

partir de então, poderá transformá-las, levando em consideração as três fases de 

reflexão propostas por Schön (2000): conhecimento na ação, reflexão na ação e 

reflexão sobre a ação. Para o autor, a reflexão sobre cada tentativa e seus 

resultados prepara o campo para a próxima. 

Para Bruno (2012): 

 

A questão colocada para o formador nesse novo contexto diz respeito 
ao seu compromisso de preparar o professor para uma atuação que 
incorpore essas novas formas de acesso ao conhecimento e de 
comunicação, além da constante necessidade de revisão das 
concepções. (BRUNO, 2012, p. 80) 

 

As afirmações de Bruno (2012) remetem ao pensamento de Nóvoa (1995) ao 

trazer que a formação passa por experimentação, inovação, ensaio de novos modos 

de trabalho pedagógico e uma reflexão crítica sobre a sua utilização. Para o autor,  

 

A formação de professores deve ser concebida como um dos 
componentes da mudança, em conexão estreita com outros setores 
e áreas de intervenção, e não como uma condição prévia da 
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mudança. A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, 
produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores 
percursos para a transformação da escola. (NÓVOA, 1995, p. 28) 
 

Nesse sentido, pensar o uso das TDIC numa lógica em que predomine sua 

integração ao currículo escolar pressupõe, em primeiro lugar, que exista o desejo da 

mudança, de aceitar a inovação em sua prática pedagógica para, a partir daí, 

formar-se e transformar-se. Almeida e Silva (2011, p. 7) trazem as TDIC para esse 

contexto formativo ao afirmar que  

 

[...] a formação do professor para o uso das TDIC é referência para 
sua prática pedagógica e assim a concepção embasadora e as 
práticas desenvolvidas no processo de formação se constituem como 
inspiração para que ele possa incorporar as TDIC ao 
desenvolvimento do currículo. (ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 7) 

 

É necessário que o CP, enquanto formador, acolha as mudanças e aja em 

parceria com o grupo docente, fortalecendo-o e encorajando-o no sentido da 

transformação e reflexão. É importante que esse profissional tenha a postura de 

articulador e agregador de valores aos processos formativos, agindo como o elo que 

busca integrar a formação continuada ao contexto escolar, às demandas que 

emergem das práticas da sala de aula e ao PPP da unidade escolar em que está 

inserido.  

É premente pensar em formações que permitam, com mediação do formador, 

reflexão, discussão e ação, entre outras questões essenciais, sobre os limites e as 

possibilidades do uso das TDIC. A formação deve promover discussões, trazer 

fundamentação teórica sobre seu uso, permitir a troca de experiências e o 

compartilhamento de boas práticas, fortalecer vínculos e parcerias de trabalho. 
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CAPÍTULO II 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a trajetória da pesquisa, envolvendo a escolha pelo 

cenário e pelas participantes, a metodologia utilizada para a coleta de dados e a 

abordagem utilizada para a análise dos dados obtidos. 
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Capítulo II – Trajetória da pesquisa 

A pesquisa pressupõe teorias ou visões de mundo que, em 
diferentes domínios do conhecimento, moldam a atividade 

investigativa e auxiliam a pesquisa. (Chizzotti, 2011) 

 

Apresentamos aqui a trajetória da pesquisa, o processo de escolha do cenário 

e os participantes, bem como a metodologia utilizada para a coleta de dados e a 

abordagem empregada para a análise. 

 

2.1 A investigação e o contexto 

 

A presente investigação busca responder à seguinte pergunta: quais 

percepções são evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como formador de 

professores para a integração das tecnologias ao currículo?  

Para a constituição da pesquisa, optei pela abordagem qualitativa e adotei 

como estratégia a análise de conteúdo. Utilizarei como base o Regimento Escolar do 

município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, especificamente o trecho 

que versa sobre as atribuições do coordenador pedagógico, e as entrevistas 

realizadas com cinco coordenadoras pedagógicas que atuam em escolas públicas 

do mesmo município. 

Para traçar o perfil dos participantes, foi utilizado questionário; sua análise foi 

feita à luz da abordagem quantitativa. Além de questionários, entrevistas e o 

Regimento Escolar, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo 

de embasar nossa investigação em literatura e nas pesquisas já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2 – Localização de São Caetano do Sul 
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A cidade de São Caetano do Sul localiza-se a 12 quilômetros da capital 

paulista e faz parte das cidades do eixo Grande ABC, na região metropolitana de 

São Paulo. É o município brasileiro com melhor IDH; a taxa de analfabetismo é 

calculada em 0,7% da população de aproximadamente 145 mil habitantes. O 

município possui 19 escolas municipais, que atendem por volta de 12 500 alunos. O 

IDEB de 2011 mostrou que a cidade atingiu as metas estabelecidas: a pontuação de 

6,6 é um índice considerado de excelência. 

A opção por tais escolas se deu pela participação destas na versão piloto do 

projeto Khan Academy nas Escolas, no qual atuo como formadora e através do qual 

acompanhei de perto a formação inicial e atuação das respectivas coordenadoras. O 

projeto propõe o uso da tecnologia aliada ao currículo de matemática e tem como 

base uma plataforma on-line com conteúdo disponível aos alunos.  

A participação das escolas com seus professores e equipe gestora me 

permitiu maior aproximação no papel de formadora de professores e coordenadores, 

acompanhando ao longo do ano letivo o desenvolvimento do projeto e a atuação das 

CP, nos permitindo maior proximidade, momentos de diálogos, reflexões e 

intervenções. 

A pesquisa de campo ocorreu ao longo do ano de 2013, tendo início em 

fevereiro e término em novembro.  

 

Tabela 1 - Ações referentes à pesquisa 

Ações referentes à pesquisa 

Mês Ação 

Fevereiro/2013 Escolha das escolas 

Março/2013 Aplicação de questionários  

Abril/2013 Entrevistas – Fase 1 

Novembro/2013 Entrevistas – Fase 2 

Dez/2013 – Fev/2014 Análise dos dados 

Fevereiro/2014 Exame de qualificação  

Fev/2014 – Maio/2014 Discussão dos dados  

Maio/2014 Depósito dos volumes 

Jun/2014 – Ago/2014 Apresentação da pesquisa à Banca Examinadora 

Fonte: Projeto de pesquisa da pesquisadora 
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2.2 A metodologia da pesquisa 

 

A abordagem qualitativa permite uma aproximação do pesquisador ao objeto 

por ele pesquisado, pois não se trata da concretude das ciências exatas, mas do 

dinamismo e vida das ciências humanas, onde os saberes e acontecimentos não 

estão prontos e acabados. Segundo Chizzotti (2005), 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível. (CHIZZOTI, 2005, p. 28) 

 

Esse foi o principal motivo pelo qual optamos por tal abordagem, já que 

pesquisar ações que estão se desenvolvendo requer sutileza e perspicácia do 

pesquisador para com o objeto pesquisado. 

Nesse sentido, é importante também trazer o olhar do investigador qualitativo 

que, segundo Bogdan e Biklen (2010, p. 70), “tenta compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados e descrevem em que consistem 

esses significados”.  

 

2.2.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Neste tópico serão apresentados os instrumentos de coleta de dados 

utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

a) Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de construir o referencial 

teórico que aborda as TDIC, o currículo, a gestão escolar e a formação de 

professores – o que permitiu construir o capítulo I desta investigação, intitulado 

“Fundamentação Teórica”. A pesquisa bibliográfica teve início na revisão da 

bibliografia indicada e utilizada nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, na PUC-SP. Ao longo da pesquisa, outros autores que tratam 

dessa temática foram adotados como forma de complementar a investigação e as 

discussões. 
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Ainda na pesquisa bibliográfica constituímos um tópico denominado “Revisão 

dos estudos sobre o tema” (Capítulo I), onde foi possível conhecer pesquisas já 

realizadas e com adesão ao tema em estudo. O objetivo foi entender o que já se 

discutiu e o que precisamos aprofundar para adotar um ponto de partida e justificar a 

importância de prosseguir com essa investigação, além de levantar textos que 

apoiam e complementam a fundamentação teórica desta pesquisa. 

Para Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses etc. E destaca: 

 

Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por 
outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-
se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 
partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p. 122) 

 

Com a revisão dos estudos sobre o tema, foi possível verificar que, na prática, 

ainda existe lacuna entre a atuação do CP e a formação de professores para a 

integração das TDIC ao currículo. 

 

b) Entrevistas  

 

Segundo Bogdan e Biklen (2010), 

 

Na abordagem qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de 
duas formas, podem constituir a estratégia dominante para a coleta 
de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação 
participante, análise de documentos e outras técnicas. (BOGDAN; 
BIKLEN, 2010, p. 134) 

 

Na presente pesquisa, para a análise dos dados utilizaremos, em conjunto 

com as entrevistas, os questionários e informações do Regimento Escolar, 

documento oficial da rede municipal de São Caetano do Sul, que nos permitirão 

maior precisão quanto às informações. 

As entrevistas foram realizadas com as cinco CP das escolas pesquisadas. O 

modelo utilizado foi de entrevista semiestruturada, opção que se enquadra 

metodologicamente na realidade da pesquisa em questão. Para Laville e Dionne 

(1999), entrevista semiestruturada 
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[...] constitui-se em uma série de perguntas feitas oralmente em uma 
ordem prevista, mas na qual o entrevistador tem a possibilidade de 
acrescentar questões de esclarecimento. (LAVILLE; DIONNE, 1999, 
p. 333) 

 

No que concerne à opção por entrevista, justificamos a necessidade da 

interação pesquisador-indivíduo com o pensamento de Severino (2007): 

 

Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e 
pesquisado. Muito utilizada nas pesquisas da área das Ciências 
Humanas. O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, 
sabem, representam, fazem e argumentam. (SEVERINO, 2007, p. 
124) 

 

Embora tenha sido feita a opção por entrevista semiestruturada, no 

desenvolvimento das mesmas não houve necessidade de ir além, as entrevistadas 

foram claras em suas respostas, não necessitando, segundo o olhar da 

entrevistadora, de questões complementares, nesse sentido, prevaleceu a entrevista 

estruturada.  

Conforme apresentado na Tabela 1, as entrevistas ocorreram em duas fases 

distintas, que aqui foram denominadas Fase 1 e Fase 2.  

Entrevistas – Fase 1: pretendia entender o ponto de vista das CP acerca da 

integração das tecnologias ao currículo escolar, as principais tarefas do cotidiano e 

como entendiam sua atuação enquanto CP nesse processo. O roteiro da Fase 1 da 

entrevista, bem como os objetivos das questões, encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Perguntas e objetivos das entrevistas com CP (Fase 1 – março/2013) 

ENTREVISTAS – FASE 1 

Perguntas e objetivos para entrevista com CP com foco em sua função 

PERGUNTA OBJETIVO 

Quais as principais tarefas que você 

realiza em seu cotidiano enquanto CP? 

Identificar as principais tarefas que a 

CP desempenha no cotidiano de sua 

função 

Qual o objetivo do uso de tecnologias em 

seu trabalho? 

Identificar qual o uso que as 

participantes fazem das TDIC no 

exercício da função de CP 

Perguntas e objetivos para entrevista com CP com foco em sua compreensão 
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acerca de currículo e integração das tecnologias 

PERGUNTA OBJETIVO 

Em sua opinião, o que é integração 

curricular? 

Saber o que a CP entende por 

integração curricular 

Quais as vantagens e os limites do uso 

das TDIC? 

Compreender se as CP entendem a 

entrada das TDIC na escola como 

vantajosas ou limitadoras da prática 

pedagógica 

Na sua opinião, qual o papel do CP na 

integração das tecnologias ao currículo? 

Conhecer a visão da CP acerca de sua 

atuação quanto à integração de 

tecnologias ao currículo 

Perguntas e objetivos para entrevista com CP com foco na compreensão 

acerca de sua atuação como formador 

PERGUNTA OBJETIVO 

Como você entende sua atuação 

enquanto formador de professores? 

Saber a respeito do olhar da CP sobre 

o desempenho do papel de formador 

Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora em fevereiro/2013 

 

Entrevistas – Fase 2: foram realizadas após um ano letivo de trabalho com 

enfoque na atuação de cada CP. As questões foram pensadas com o objetivo de 

promover uma reflexão sobre o uso das TDIC em suas escolas ao longo do ano e 

nas possibilidades e limitações enquanto formador para o uso das TDIC. O roteiro 

da Fase 2 da entrevista, bem como os objetivos das questões, encontram-se na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Perguntas e objetivos das entrevistas com CP (Fase 2 – novembro/2013) 

ENTREVISTAS – FASE 2 

Perguntas e objetivos para entrevista com CP com foco na compreensão 

acerca de sua atuação como formador 

PERGUNTA OBJETIVO 

Como você entende sua atuação 

enquanto formador de professores? 

Encontrar indícios de mudança a 

respeito do olhar da CP sobre o 

desempenho do papel de formador após 

um ano de trabalho 

Quais possibilidades de atuar enquanto 

formador para o uso das TDIC você 

Encontrar indícios de ações formativas 

para o uso das TDIC 
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identificou ao longo deste ano? 

Quais limitações de atuar enquanto 

formador para o uso das TDIC você 

identificou ao longo deste ano? 

Identificar o que a CP entende como 

limitadores ao exercício de sua função 

de formadora para o uso das TDIC 

Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora em novembro/2013 

 

Diferentes perguntas foram feitas na fase 2 da entrevista, porém, optamos por 

nos concentrar nas questões que remetem diretamente ao foco da presente 

pesquisa. As respostas das CP às questões adicionais encontram-se no Apêndice E. 

Para o sujeito pesquisado, “o movimento reflexivo que a narração exige acaba 

por colocar o entrevistado diante de um pensamento organizado de uma forma 

inédita até para ele mesmo” (SZYMANSKI, 2011, p. 15). Ou seja, é uma 

oportunidade que se abre para esse indivíduo estruturar seu pensamento e refletir 

acerca de suas ações a partir de um lugar diferenciado, proposto pelo pesquisador. 

As entrevistas foram realizadas individualmente e duraram aproximadamente 

30 minutos. Foi utilizado gravador de voz e posteriormente houve a transcrição. Uma 

revisão das transcrições foi realizada com o objetivo de eliminar os vícios de 

linguagem; é importante ressaltar, porém, que não houve substituição de termos que 

pudessem comprometer a originalidade e a análise das respostas.   

Quando a transcrição de dados é realizada pelo próprio pesquisador, como se 

fez nesta investigação, esse processo também é um momento de análise, pois, 

conforme Szymanski (2011, p. 77), “cada reencontro com a fala do entrevistado é 

um novo momento de reviver e refletir”.  

 

c) Questionários 

 

Este instrumento permitiu analisar os dados referentes ao perfil dos indivíduos 

pesquisados. O questionário utilizado foi composto de questões fechadas e permitiu 

analisar o perfil das coordenadoras quanto à formação, atuação como CP e 

interação com as TDIC. A análise dos dados do questionário se deu através da 

abordagem quantitativa. 

 Segundo Laville e Dionne (1999, p. 336), “o questionário é uma técnica de 

coleta de informações através da qual o pesquisador recolhe o testemunho de 

participantes interrogando-os por escrito”. 
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2.3 Análise dos dados 

 

O procedimento de análise adotado foi a análise de conteúdo. Nesse sentido, 

analisamos o Regimento Escolar, documento oficial de São Caetano do Sul, 

buscando identificar e caracterizar o entendimento que se tem no município quanto à 

atuação do CP como formador. 

Sobre a análise de conteúdo, Chizzotti (2011) afirma que 

 

[...] os textos mais usualmente utilizados em pesquisa são 
documentos escritos que podem ter a forma de livro, jornal, revista, 
artigos, histórias de vida, cartazes de publicidade, ou transcrições de 
conferências ou relatos, de entrevistas ou questionários, de aulas ou 
discussões em grupo dos quais se procura extrair e analisar o 
conteúdo patente ou latente que conservam. (2011, p. 114) 

 

Assim, analisamos também as respostas obtidas através dos questionários e 

entrevistas. Essas respostas foram agrupadas em categorias de análise, que estão 

atreladas aos objetivos explicitados nas Tabelas 2 e 3. Tais perguntas foram 

escolhidas de forma que pudessem contribuir para a obtenção de respostas à 

pergunta central desta investigação. 

Após a transcrição das entrevistas realizadas na Fase 1 e a organização dos 

dados coletados, novas categorias emergiram, as questões foram reagrupadas e, ao 

longo do ano letivo e do acompanhamento do trabalho das CP, novas questões se 

fizeram necessárias, compondo a Fase 2 das entrevistas. Szymanski (2011) nomeia 

esse momento como “explicitação de significados”, ou seja, a imersão do 

pesquisador nos dados e sua forma particular de agrupá-los segundo a sua 

compreensão. Para a autora, 

 

Diferentes pesquisadores podem construir diferentes categorias a 
partir do mesmo conjunto de dados, pois essa construção depende 
da experiência pessoal, das teorias do seu conhecimento e das suas 
crenças e valores. (SZYMANSKI, 2011, p. 78) 

 

A interpretação dos dados categorizados permite sua articulação às bases 

teóricas estudadas. Severino (2007, p. 126) revela a importância da pesquisa 

articulada à teoria como modalidade de conhecimento que só se processa como 

resultado de articulação do lógico com o real, do teórico para o empírico.  
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O capítulo IV apresenta a análise e discussão detalhada e criteriosa dos 

dados coletados ao longo da presente pesquisa. Em determinadas categorias de 

análise, utilizamos o mapa de nuvem, que consiste em uma imagem formada por 

palavras que, de acordo com o texto de sua origem, têm tamanho e visualização 

correspondentes à sua relevância. Assim, a interpretação do resultado se dá pela 

identificação das palavras em destaque, sendo essas as de maior incidência. Assim, 

para cada questão a ser analisada, reunimos os dados referentes às respostas das 

coordenadoras e os lançamos no software wordle.net1, que analisa a culminância de 

palavras e retorna os dados em formato de nuvem. 

 

2.3.1 Definição das categorias de análise 

 

Após a coleta dos dados, um dos passos importantes para a consolidação da 

pesquisa é a organização destes em categorias de análise que permitem ao 

pesquisador interpretar esses dados e articulá-los à teoria. Esse passo não é 

simples e requer olhar minucioso e apurado do pesquisador. Para Bogdan e Biklen 

(2010), 

 

O desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários 
passos: percorre os seus dados na procura de regularidades e 
padrões bem como de tópicos presentes nos dados e, em seguida, 
escreve palavras e frases que representam estes mesmos tópicos e 
padrões. (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 221) 

 

Ao configurar as questões para o questionário e para a primeira fase das 

entrevistas, as categorias de análise estavam pré-definidas. À medida que as 

transcrições e leituras foram realizadas, no entanto, novas categorias emergiram, 

demandando diferente organização e busca por novos dados, conforme explicitado 

no tópico anterior.  

À medida que se desenvolve a leitura dos dados, “repetem-se ou destacam-

se certas palavras, frases, padrões de comportamento, formas dos sujeitos 

pensarem e acontecimentos” (BOGDAN; BIKLEN, p. 221, 2010). Dessa forma, as 

categorias desta investigação, apresentadas e analisadas no capítulo IV, foram 

definidas através de leituras, anotações, releituras e novas anotações.  

                                                             
1 Disponível em: <www.wordle.net>. Acesso em: 12/01/2014 

http://www.wordle.net/
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Na análise, também são realizadas discussões dos dados apresentados. Ou 

seja, os dados obtidos ao longo da coleta são apresentados em forma de tabelas, 

gráficos, mapas de nuvem ou trechos das entrevistas transcritas e seguidos de 

articulação com pressupostos teóricos e argumentação da pesquisadora. 

 

2.4 O olhar de formadora/pesquisadora sobre o contexto  

 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto Khan Academy nas Escolas do 

município de São Caetano do Sul direcionou a escolha das CP participantes desta 

pesquisa. De acordo com Severino (2007, p. 147), “a temática deve ser realmente 

uma problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito”.  

O projeto Khan Academy nas Escolas propõe o uso da tecnologia aliada ao 

currículo de matemática e tem como base uma plataforma on-line com conteúdo 

disponível aos alunos em forma de sequências didáticas que envolvem exercícios, 

situações-problema, desafios e vídeos. A plataforma permite aos professores e 

gestores acompanhar o desenvolvimento dos alunos da turma em tempo real.  

Antes de iniciar o projeto em suas salas de aula, os professores e CP passam 

por uma formação inicial, conduzida pela equipe de formadores do projeto. 

Posteriormente, a equipe acompanha o desenvolvimento deste junto aos 

professores e CP visitando as escolas, reunindo-se com CP, participando de 

reuniões pedagógicas e, em alguns momentos, participando das aulas de 

matemática. 

A pesquisa foi realizada após a formação inicial para participação no projeto e 

concomitante às formações continuadas que aconteciam nas escolas. 

Desenvolvendo esse trabalho, pude atuar como formadora de professores e também 

dos CP. Estar em contato constante com professores e CP nas reuniões 

pedagógicas me permitiu direcionar o olhar não só para o desenvolvimento do 

projeto que me levou até lá, mas para a rotina da escola como um todo: seus 

conflitos, arranjos, organizações, reorganizações e o movimentado calendário 

escolar, que envolve avaliações externas e internas, reuniões pedagógicas, reuniões 

com pais, eventos, festas culturais e outras questões que podem surgir a qualquer 

momento. 

Por muitas vezes, o exercício da tarefa de formadora exige envolvimento e 

também distanciamento das situações, para que se possa intervir de forma 
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adequada. Isso porque o formador não é a figura presente para solucionar 

problemas, conflitos, dúvidas ou trazer receitas prontas sobre o que fazer e como 

fazer. 

Para Imbernón (2009), é necessário abandonar o conceito segundo o qual 

 

[...] a formação é a atualização científica, didática e psicopedagógica 
do professor e investir na formação que ajuda a descobrir a teoria, 
ordená-la, fundamentá-la, revê-la e construí-la. (IMBERNÓN, 2009, 
p. 106) 

 

O mesmo autor destaca: 

 

Os intercâmbios entre os pares, ouvir de outros as boas práticas, a 
elaboração de projetos, o aproveitamento das tecnologias da 
informação e da comunicação, os processos de pesquisa-ação, a 
elaboração de diários, de pastas de aprendizagem, etc. comporta 
uma nova maneira de organizar a formação nas diversas regiões. 
(IMBERNÓN, 2009, p. 108) 

 

Ao formador está reservada a postura reflexiva do sujeito que atua como 

colaborador do processo de transformação, que se dá a partir do momento em que 

os envolvidos na prática educativa estão dispostos a fazê-la. 

Era com essa postura reflexiva e com o olhar investigativo que eu adentrava 

cada escola. O objetivo era escutar as CP, dialogar sobre as questões que 

emergiam no cotidiano, pensar em conjunto as possíveis tomadas de decisão e 

refletir sobre as possibilidades de atuação dessas CP na formação cotidiana de seus 

professores. 

Enquanto formadora do Projeto Khan Academy nas Escolas, semanalmente 

compartilhava antecipadamente com as CP dados acerca da aprendizagem dos 

alunos, no que se referia ao alcance da plataforma, compartilhava também uma 

pauta formativa para nosso próximo encontro, indicando o tema da discussão e as 

leituras para subsidiar as reflexões. 

Os temas das discussões eram escolhidos de acordo com as demandas da 

própria escola, nesse sentido, um encontro nunca era igual em duas escolas.  

Nos momentos de HTPC, pensávamos, junto com os professores, na 

proposição de estratégias que pudessem alcançar o máximo dos alunos, no sentido 

de proporcionar momentos de aprendizagem com a maior qualidade e alcance 

possível, sempre pensando em intervenções que fariam sentido para cada aluno. 
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Para essas discussões, os professores traziam dados, atividades e cadernos dos 

alunos, esses registros pautavam nossas reflexões. 

Sempre que possível reservávamos momentos para compartilhar práticas, no 

próprio HTPC, em grupo de e-mail ou em grupos fechados em rede social, para que 

as reflexões não se encerrassem naquele momento. Foi possível notar que essa 

prática auxiliou muitos professores, proporcionando maior segurança quanto a 

permitir-se tentar trabalhar com tecnologia em suas salas de aula. 

Encerrávamos nossas pautas, seja com professores ou com CP, deixando um 

desafio para o próximo encontro, que começava retomando o tema em pauta e 

avançava para novas discussões. 
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CAPÍTULO III  

DISCUSSÃO DOS DADOS E RESULTADOS 

O objetivo deste capítulo é aprofundar a análise dos dados coletados ao longo 

da investigação. A análise terá como base a fundamentação teórica apresentada no 

Capítulo I, com vistas a responder à questão central que permeia esta investigação, 

ou seja, quais percepções são evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como 

formador de professores para a integração das tecnologias ao currículo. 
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Capítulo III – Discussão dos dados e resultados 

Toda a parte verbal de nosso comportamento (quer se trate de  
linguagem exterior ou interior) não pode, em nenhum caso, ser  

atribuída a um sujeito individual considerado isoladamente.  
(BAKHTIN, 1997, p.182) 

 

Neste capítulo apresentamos os dados coletados através de questionários, 

entrevistas e análise documental. Os questionários e as entrevistas nos permitiram 

traçar o perfil e a linha de pensamento de cinco CP a respeito de sua atuação para a 

integração das TDIC ao currículo. Para preservar a identidade e os dados das 

participantes, utilizaremos as siglas CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5 para identificá-las 

ao longo da análise. 

Os questionários, entrevistas e Regimento Escolar do município retornaram 

dados que permitiram organizar esta investigação em categorias que se 

complementam e nos levam a encontrar respostas às nossas perguntas iniciais. As 

análises serão feitas à luz dos autores que fundamentam esta investigação. Por 

esse motivo, retomamos, ao longo da discussão e da busca pelas respostas, alguns 

conceitos abordados anteriormente, pois julgamos necessário trazer luzes à 

compreensão das interpretações. 

 

Tabela 4 – Características das categorias de análise 

CATEGORIA CARACTERÍSTICA 

1. CARACTERIZAÇÃO DA 

FUNÇÃO  

Perfil das entrevistadas 

Atribuições da função segundo o 

Regimento Escolar  

Atribuições da função segundo ponto de 

vista das CP 

Uso das TDIC na função de CP 

2. TDIC E CURRÍCULO Visão das CP sobre TDIC e currículo 

Visão das CP sobre vantagens e limites das 

TDIC na escola 

3. FORMAÇÃO NA REFLEXÃO: 

POSSÍVEIS MUDANÇAS 

PROVOCADAS PELA 

FORMAÇÃO 

Percepções das CP sobre atuação para 

integração das TDIC ao currículo  

Percepções das CP, no início e ao final das 

pesquisas de campo, sobre atuação como 

formadora  
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4. LIMITES E POSSIBILIDADES DE 

FORMAR PARA O USO DAS 

TDIC 

Limites e possibilidades elencados pelas 

CP para atuar como formador para uso das 

TDIC 

Fonte: Material coletado no campo de pesquisa 

 

A Tabela 4 mostra a organização das quatro categorias de análise definidas 

nesta investigação, bem como as características de cada uma delas. É possível, 

assim, visualizar de forma sintetizada quais reflexões pautarão a análise e discussão 

dos dados. 

 

3.1 Categoria 1 – Caracterização da função 

 

Nesta categoria apresentamos os dados obtidos a partir da análise dos 

questionários, do Regimento Escolar e da entrevista. Dessa forma, foi possível 

traçar o perfil das entrevistadas, compreender o que se espera de um CP no 

exercício de sua função segundo a Secretaria de Educação de São Caetano do Sul 

e verificar as percepções das entrevistadas sobre suas atribuições e sua rotina de 

CP nesse mesmo município, além do uso que fazem das TDIC no exercício da 

função. 

 

3.1.1 Perfil das entrevistadas 

 

Este subitem apresenta os dados referentes ao perfil das CP no que tange à 

experiência e formação. Os dados apresentados foram extraídos do questionário 

(Apêndice 3) aplicado às coordenadoras no início da pesquisa (março/2013) e das 

respostas à entrevista realizada ao final da pesquisa (novembro/2013). 

 

Tabela 5 – Dados gerais dos coordenadores pedagógicos (março/2013) 

Dados gerais dos coordenadores pedagógicos 

Identificação Gênero Idade 

Tempo de atuação na educação 

Em sala 

de aula 
Como CP 

Como CP 

nesta escola 

CP1 Fem. 39 13 2 1 

CP2 Fem. 43 15 2 2 
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CP3 Fem. 39 5 1 1 

CP4 Fem. 36 14 6 1 

CP5 Fem. 53 16 9 9 

Fonte: Questionários respondidos pelas entrevistadas em março/2013 

 

A Tabela 5 permite aferir que todos os participantes são do gênero feminino, 

com média de idade de 42 anos. O tempo de atuação como CP é mais variável, 

tendo predominância de 2 anos de experiência na coordenação e 1 ano na 

coordenação da escola atual. Esse panorama de gênero e média de idade 

aproxima-se dos resultados obtidos em pesquisa organizada por Placco et al.(2010), 

cujos dados apontam uma média de 44 anos de idade e a predominância de 90% de 

profissionais do gênero feminino. 

É importante ressaltar que todas as CP possuem experiência em sala de aula, 

sendo que apenas a CP3 esteve em sala de aula por menos de dez anos. Conforme 

abordado anteriormente, um dos requisitos para o exercício de tal função é a 

experiência docente. Não é o único requisito, mas é um fator relevante, já que a 

experiência de atuação em sala de aula pode auxiliar o CP em suas intervenções 

junto ao grupo de professores. Giovani (2013) afirma que 

  

[...] ter prática na docência permite ao coordenador se deslocar com 
maior frequência para o lugar do professor, refletindo sobre seu 
papel formativo e reduzindo a possibilidade de oferecer sugestões 
distantes da realidade. (GIOVANI, 2013, p. 91) 

 

Considerando que todas as CP possuem experiência em práticas de sala de 

aula, em relação à sua formação também se observa uma concentração em 

pedagogia, conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Formação superior: graduação 

 

Quanto à formação superior, o Gráfico 4 nos mostra que a totalidade das 

entrevistadas realizaram graduação em Pedagogia. Duas das entrevistadas 

possuem duas graduações: a CP3 em Serviço Social e a CP4, em Jornalismo. 

 

Gráfico 4 – Formação superior: especialização 

 

 

Diferente do que foi apresentado quanto à graduação, em que todas as CP 

possuem pelo menos um curso realizado, no que concerne à especialização, uma 

das entrevistadas, a CP1, não cursou nenhuma. Já a CP2 e a CP3 realizaram dois 

cursos de especialização. 

 

 

 



77 
 

 
 

Gráfico 5 – Formação sobre a função de CP (março/2013) 

 

 

Sobre a realização de curso ou formação voltado para a função de CP, a 

maior parte das entrevistadas o realizou. Duas das cinco entrevistadas não o 

realizaram (CP1 e CP3), duas realizaram o curso por oferta da SE há alguns anos 

(CP2 e CP5) e uma realizou curso nessa área por interesse pessoal (CP4).  

Até o momento da entrevista (março de 2013), as participantes não 

evidenciaram a oferta de cursos sobre a função de CP para todos os coordenadores 

da rede. Em novembro de 2013, na realização das entrevistas, houve uma drástica 

mudança quanto à realização de formações sobre a função do CP, pois a rede 

ofertou um curso para gestão escolar que durou o ano inteiro e ocorria em horário de 

trabalho. Assim, ao término das pesquisas, todas as CP o haviam cursado. 

O objetivo do curso2 era trabalhar questões relacionadas à formação de 

professores em gestão da sala de aula e em didática, com foco no acompanhamento 

pedagógico – planejamento, observação de sala de aula, gestão do tempo e a 

função do CP nesse cenário. A formação não tinha ligação com o conteúdo e 

desenvolvimento do projeto Khan Academy; por esse motivo, não tratou de questões 

relacionadas às TDIC, tampouco sobre gestão de tecnologias na escola. 

 

 

                                                             
2O Programa Técnicas Didáticas é o programa de formação de professores elaborado e oferecido 

pela Fundação Lemann a redes públicas de ensino no Estado de São Paulo com foco na gestão e 
prática de sala de aula. Disponível em: <http://www.fundacaolemann.org.br/tecnicas-didaticas/>. 
Acesso em: 21/04/2014 
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Gráfico 6 – Formação TDIC na Educação (março/2013) 

 

 

Sobre a formação para o uso das TDIC, em março de 2013, três das cinco 

entrevistadas haviam realizado algum curso nessa temática. Ao final da pesquisa, 

questionamos se a SE ofertou alguma formação para o uso das TDIC. As respostas 

foram divergentes: a CP3 e a CP5 afirmaram que sim; as demais entrevistadas, 

porém, negaram a realização desse curso, o que abriu a necessidade de novo 

questionamento no sentido de compreender essa situação, dado que tratamos de 

uma mesma rede de ensino.  

Nesse momento, as entrevistadas esclareceram que houve formação na rede 

com foco no uso das TDIC, mas não no CP ou gestor escolar – tratava do uso das 

TDIC, da implementação de projetos (Khan Academy nas Escolas e Aprender São 

Caetano3, em parceria com a Positivo Informática), mas eram destinados a 

professores e equipe gestora. O foco era a prática pedagógica, e não 

especificamente a atuação do CP. 

                                                             
3A Prefeitura de São Caetano implantou em 2007 o Aprender São Caetano, em parceria com a 

Positivo. No Ensino Fundamental, alunos e professores têm à disposição o portal Aprender São 
Caetano. Disponível em: 
<http://www.aprendebrasil.com.br/sites/secretarias/aprendersaocaetano.com.br/site/>. Acesso em: 
21/04/2014 

http://www.aprendersaocaetano.com.br/
http://www.aprendersaocaetano.com.br/
http://www.aprendebrasil.com.br/sites/secretarias/aprendersaocaetano.com.br/site/
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Quando questionadas se realizaram algum curso sobre as TDIC por busca 

pessoal, todas as participantes responderam de forma negativa. Sendo assim, o 

panorama inicial quanto à realização de formação sobre o uso das TDIC não sofreu 

alterações. 

Analisar o perfil das CP participantes nos faz retomar o pensamento de 

Candau (2007, p. 143), que leva a refletir sobre as diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional, especificamente, do magistério. A autora enfatiza a 

importância de não tratar do mesmo modo o professor em fase inicial e os 

professores que já acumulam experiência profissional e descreve cinco etapas 

básicas, que para ela não devem ser concebidas de forma linear, mas sim em 

relação dialética: 

 

[...] a entrada na carreira, etapa de “sobrevivência e descobertas”; a 
fase de estabilização, momento de identificação profissional e 
segurança; a fase da diversificação, momento de questionamento, de 
experimentação, de buscas plurais; o momento da serenidade e 
distância afetiva e/ou conservadorismo e lamentações e, finalmente, 
atinge-se um momento de desinvestimento, de recuo e interiorização, 
característico do final da carreira profissional. O ciclo profissional é 
de um processo complexo no qual interferem múltiplas variáveis. 
(CANDAU, 2007, p. 149) 

 

Nossas participantes apresentam perfis distintos, aproximando-se, no que diz 

respeito à realização de graduação em Pedagogia, no que diz respeito ao vínculo 

funcional com a mesma rede de ensino, ao exercício da função de CP e ao fato de 

terem participado da mesma formação sobre a função de CP. Porém, ao tratarmos 

da faixa etária, das experiências de vida e profissionais, da realização de cursos de 

especialização e da formação para o uso das TDIC, podemos verificar distinção 

entre as pesquisadas, o que se explicita mais adiante nas análises que tratam da 

relação das CP com as TDIC. Dessa forma, podemos afirmar que temos aqui um 

grupo de profissionais heterogêneo e, assim como Candau (2007, p. 149), 

entendemos que “os problemas, necessidades e desafios são diferentes e os 

processos de formação não podem ignorar essa realidade”.  

Essas afirmações podem fazer sentido quando relacionamos a realização e a 

busca por cursos relacionados às TDIC na educação à postura das entrevistadas 

quanto às TDIC. Conforme a figura 3: 
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Figura 3 – Acesso e frequência de uso de tecnologias 

 

A Figura 3 aponta o acesso e a frequência de uso de TDIC efetuado pelas CP 

em âmbito particular e também em âmbito profissional. Ao analisá-la, é possível 

verificar que, embora estejamos tratando de perfis heterogêneos, no que tange à 

frequência de uso de TDIC, os dados estão bastante equilibrados. Observa-se que 

diferem quanto ao dispositivo utilizado para acesso pessoal, onde é possível contar, 

além do uso de computador, smartphones e tablets. Apenas a CP5 indicou acesso 

menos frequente, seja para fins pessoais ou para fins profissionais; para uso 

pessoal, a entrevistada indicou usar somente computador. 

Dessa forma, podemos verificar que as respostas das entrevistadas estão em 

consonância com Fullan e Hargreaves (2000) ao afirmarem que 

 

Idade, estágio profissional, experiências de vida e questões de 
gênero compõem a pessoa total. Afetam o interesse e a reação dos 
indivíduos às inovações e sua motivação para buscar seu 
aperfeiçoamento. (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 43) 
 

  

Assim, podemos observar que as participantes desta pesquisa, em função de 

seu estágio profissional, idade e experiências de vida, apresentam diferentes 

condições de acesso e frequência de uso das TDIC. A CP5 tem mais idade que as 
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demais, é também mais experiente na função e tem menos acesso e menor 

frequência de uso de tecnologias. Mais adiante, retomamos a influência dessa 

interação nas posturas quanto ao entendimento das TDIC integrada ao currículo e 

da relevância de sua participação enquanto formadora para a integração das TDIC. 

 

3.1.2 Atribuições da função segundo o Regimento Escolar 

 

As escolas municipais de São Caetano do Sul têm o Regimento Escolar como 

referência para o desenvolvimento do trabalho nas unidades escolares. Esse 

documento é comum a todas as escolas da rede, possui 34 páginas e está 

estruturado da seguinte forma: 

 

Tabela 6 – Organização do Regimento Escolar 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Capítulo I - Da Entidade Mantenedora 

 Capítulo II - Dos Objetivos da Educação Escolar 

 Capítulo III - Dos Cursos e Regimes de Funcionamento 

 

TÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 Capítulo I - Da Estrutura Funcional 

 Capítulo II - Das Atribuições e Relações Hierárquicas 

o Seção I - Da Direção 

o Seção II - Do Apoio Técnico Pedagógico 

 Subseção I - Dos Laboratórios e Ambientes Especiais 

o Seção III - Do Apoio Técnico Administrativo 

o Seção IV - Do Corpo Docente 

o Seção V - Dos Órgãos Colegiados Dos Conselhos de Classe e Ano 

o Seção VI - Do Corpo Discente 

 Capítulo III - Da Admissão do Pessoal 

 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 Capítulo I - Da Composição do Currículo Pleno 

 Capítulo II - Dos Critérios de Agrupamento de Alunos 

 Capítulo III - Do Processo de Avaliação 

 Capítulo IV - Da Frequência, da Promoção, da Retenção e da Compensação 
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de Ausência 

 Capítulo V - Da Classificação e Reclassificação 

 Capítulo VI - Da Avaliação de Competências e Aproveitamento de Estudos 

 Capítulo VII - Do Processo de Recuperação 

 Capítulo VIII - Dos Certificados e Diplomas 

 Capítulo IX - Do Plano Escolar 

 

TÍTULO IV - DO REGIME ESCOLAR 

 Capítulo I - Do Calendário Escolar 

 Capítulo II - Da Matricula e da Transferência 

 Capítulo III - Da Adaptação 

 

TÍTULO V - DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Fonte: Documento Regimento Escolar do município de São Caetano do Sul 

 

A análise do documento Regimento Escolar teve como foco os artigos 19 e 20 

(anexo 1), dispostos no Título II – Da Estrutura Organizacional, Capítulo II – Das 

Atribuições e Relações Hierárquicas, Seção II – Do Apoio Técnico Pedagógico. Tais 

artigos tratam da Coordenação Pedagógica, relação hierárquica e atribuições da 

função, respectivamente.  

O artigo 19 trata dos objetivos da função: 

 

Art. 19. A Coordenação Pedagógica, subordinada à Direção, tem por 
objetivo garantir a unidade do planejamento e a eficácia de sua 
execução, proporcionando condições para a participação efetiva de 
todo o corpo docente, unificando-o em torno dos objetivos gerais da 
unidade escolar. 

 

O texto apresentado no Regimento Escolar que versa sobre as atribuições do 

CP encontra-se no artigo 20, que apresenta 29 itens referentes às atribuições do 

CP. De todos, os que mais se aproximam do entendimento do CP como formador 

são: 

 

XXV - propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e 
atualização de professores. 
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XXIX - coordenar a programação e execução de reuniões 
pedagógicas. 

 

A questão do CP como formador com ou para o uso das TDIC não aparece 

nos trechos analisados, bem como no documento em sua totalidade, sugerindo que 

se espera do CP posturas mais voltadas às questões administrativas – em alguns 

momentos, até de “verificador” de trabalhos, rotinas e semanários –, deixando de 

lado a postura reflexiva, mediadora, articuladora e transformadora da prática. 

 

3.1.3 Atribuições da função segundo ponto de vista das CP 

 

Em contrapartida à pesquisa documental, questionamos as entrevistadas 

sobre suas atribuições enquanto CP. As respostas revelam uma face muito mais 

voltada para as questões burocráticas do que pedagógicas ou formativas. 

A pergunta desencadeadora das respostas a seguir foi realizada na Fase 1 

das entrevistas e consistia na seguinte frase: quais as principais tarefas que você 

realiza em seu cotidiano enquanto CP? 

 

Bem, conferir os planejamentos, conferir os semanários, bater se o 
que está no planejamento está dentro do que elas estão propondo no 
dia a dia em sala de aula. (CP1) 

 
Olha, principalmente reunião com as professoras, acompanhamento 
dos planejamentos, dos semanários e das atividades, inclusive 
avaliativas. (CP3) 

 
Bom, checar e-mail, responder e-mail, verificar semanário, verificar 
diário de classe, verificar planejamento, verificar atividades que serão 
dadas em sala de aula, atender aluno, atender professor, fazer o 
HTPC para que seja um momento de formação, garantir que os 
alunos aprendam em sala de aula com esse professor, cumprir 
agenda de reuniões, de convocações, de cursos proporcionados pela 
própria Prefeitura. Acho que é isso; a lista é grande. (CP4) 

 

Assim como no Regimento Escolar, as respostas não revelam indícios de 

formações e reflexões voltados ao uso das TDIC, e sim de um uso burocrático, que 

aparece na fala da CP4, quando revela as ações de checar e responder e-mails. 

As falas das CP nos permitem inferir que o cotidiano dessa função está 

largamente preenchido com questões que perpassam o administrativo e envolvem 

também o pedagógico. Em consonância com o que se espera do CP segundo o 
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Regimento Escolar, as respostas revelam um fazer voltado para o acompanhamento 

do fazer docente (ainda que seja através dos planejamentos e semanários), 

principalmente quando a CP4 ressalta a importância de o HTPC ser um momento de 

formação e de “garantir que os alunos aprendam em sala de aula com esse 

professor”. 

Contudo, as respostas indicam uma rotina tomada de tarefas rotineiras, que 

acabam por tomar todo o período de trabalho, sem espaço para reflexões, como se 

os fatos se dessem em uma sequência interminável de afazeres e de 

acontecimentos. Nesse sentido, trazemos uma importante consideração de Torres 

(2001): 

 

[...] os coordenadores pedagógicos apontam que as expectativas em 
relação ao seu desempenho, a falta de tempo, as inúmeras 
demandas do cotidiano e mesmo a falta de clareza em relação ao 
seu papel acabam por contribuir para que suas preocupações 
centrem-se mais na modificação urgente de situações, na rápida 
solução de problemas e na prestação imediata de serviços. 
(TORRES, 2001, p. 49) 

 

Quando tratamos da urgência de situações, conforme explicitado por Torres 

(2001) ou através da explicitação das atribuições da função pela fala da CP4, 

podemos relacionar tais questões à quantidade de atribuições destinadas a esse 

profissional no Regimento Escolar. Em muitos momentos, as atribuições se mostram 

mais voltadas a tarefas burocráticas, operacionais e administrativas do que à 

qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem, tarefa de maior 

importância para essa função. 

Em análise dos dados resultantes da pesquisa realizada em território 

nacional, já mencionada neste estudo, Placco e outros (2010) destaca que 

 

A legislação vigente sobre as atribuições dos CPs é favorecedora, no 
sentido de estabelecer e orientar o trabalho, mas dificultadora pelo 
acúmulo de tarefas que atribui ao CP, o que não lhe permite clareza 
para priorizar as atividades no cotidiano da escola, especialmente as 

do eixo formação. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 113) 
 

Essa análise remonta aos discursos das CP entrevistadas nesta investigação 

ao trazerem questões formativas como atribuição para a função, mas denunciando 

também um acúmulo de tarefas a realizar cotidianamente, o que faz com que a 
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formação, a reflexão, a qualificação do trabalho docente acabem ficando em 

segundo plano. 

 

3.1.4 Uso das TDIC no exercício da função 

 

Ao verificar as atribuições do CP segundo o Regimento Escolar, não 

encontramos indícios de que se espera desse profissional o desenvolvimento de 

práticas que viabilizem a integração das TDIC ao currículo, bem como a orientação e 

o acompanhamento do uso das TDIC pelo professor. Embora o projeto Khan 

Academy nas Escolas tivesse já iniciado quando houve a entrevista, a percepção 

das CP sobre suas atribuições também não revelou essa prática; mas o uso das 

TDIC foi minimamente indicado para checar e responder e-mails. 

Neste tópico buscamos compreender qual o uso que as CP fazem das TDIC 

no exercício de sua função e com qual objetivo elas trazem as TDIC para o 

cotidiano. Para essa análise, utilizamos o mapa de nuvem. A interpretação do 

resultado, como já mencionado, se dá pela identificação das palavras com maior 

incidência, sendo essas as que aparecem em destaque. Os dados para construção 

do mapa são as respostas das CP à seguinte pergunta: qual o objetivo do uso de 

tecnologias em seu trabalho? 

 

Figura 4 - Uso das TDIC no trabalho. Qual o objetivo? 

 

 

Diante dessa análise, é possível perceber que o uso das TDIC para receber e 

enviar e-mails predomina na prática das entrevistadas. Esse fator pressupõe um uso 
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que demanda muito mais reação do que ação, mais voltado à gestão do que à 

prática pedagógica. É possível verificar que aparecem também as palavras 

“trabalho”, “escrever notas”, “sites”, entre outros. Mesmo com tantas possibilidades, 

o uso educativo ainda aparece em menor escala. 

As respostas das CP nos levam a refletir sobre a cultura que baliza tais usos; 

qual seria a burocratização desse cenário? Podemos relacionar esse fator aos 

indícios de posturas mais voltadas ao administrativo, conforme atribuições do CP no 

Regimento Escolar. Retomemos a fala da CP4 ao explicitar sobre suas principais 

atribuições, conforme já citado anteriormente: 

 

Bom, checar e-mail, responder e-mail, verificar semanário, verificar 
diário de classe, verificar planejamento, verificar atividades que serão 
dadas em sala de aula, atender aluno, atender professor, fazer o 
HTPC para que seja um momento de formação, garantir que os 
alunos aprendam em sala de aula com esse professor, cumprir 
agenda de reuniões, de convocações, de cursos proporcionados pela 
própria Prefeitura. Acho que é isso; a lista é grande. (CP4) 

 

A reflexão da CP4 acerca de seus afazeres cotidianos indica traços de 

burocratização, em que “checar e-mail, responder e-mail” aparecem como tarefas 

principais, mesmo quando o questionamento não envolve as TDIC. Ou seja, essa 

tarefa passa a ser uma reação às demandas diárias, às práticas de gestão. 

Podemos também afirmar que essas tarefas, embora sejam burocráticas, tornam-se 

menos morosas com o uso das TDIC; ainda assim, esse uso não exige ação, não 

pressupõe reflexão e, por consequência, não levam à transformação da prática. 

Essa questão culmina com a afirmação de Hessel (2004): 

 

Comumente, os gestores não percebem as potencialidades das TIC, 
nem avaliam o uso que podem fazer dela, para dar suporte ao seu 
trabalho de integração dos esforços e das ações da escola. 
(HESSEL, 2004, p. 5) 

 

Almeida (2002) sugere algumas formas de uso das TDIC que propiciem 

explorar suas mais diversas potencialidades. Para a autora, 

 

O uso das TIC na gestão escolar permite: registrar e atualizar 
instantaneamente a sua documentação; criar um sistema de 
acompanhamento e participação da comunidade interna e externa à 
escola por meio de ambientes virtuais; definir metodologias de 
avaliação adequadas e compatíveis com critérios democráticos e 
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participativos; trocar informações e experiências com a comunidade, 
identificando talentos e potencialidades que possam contribuir com a 
evolução conjunta de problemáticas tanto da escola como da 
comunidade; discutir e tomar decisões compartilhadas. (ALMEIDA, 
M., 2002, p. 7) 

 

Assim, essa categoria possibilita verificar que o documento Regimento 

Escolar não assegura ao CP a função de formador, e que existe uma coerência 

entre o que as CP evidenciam como atribuições de sua função e as tarefas que de 

fato executam cotidianamente. No que concerne ao uso das TDIC, percebe-se que, 

nesse momento – mesmo tendo passado recentemente por formação para o 

trabalho com o projeto Khan Academy nas Escolas, que pressupõe o uso de 

tecnologia nas aulas de matemática, culminando com o planejamento de aula –, 

para as CP, esse acompanhamento, orientação e atuação como formador para o 

uso das TDIC não estavam evidentes em sua função nem em suas práticas. 

 

3.2 Categoria 2 – TDIC e currículo 

 

Nesta categoria, buscaremos nos aproximar da compreensão das 

participantes sobre currículo, TDIC e o que consideram vantagens e limites do uso 

das TDIC na escola. As respostas desta categoria foram obtidas através das 

entrevistas realizadas em março de 2013. 

 

3.2.1 Compreensão das CP sobre TDIC integrada ao currículo 

 

Anteriormente à busca pelas percepções evidenciadas pelas CP acerca de 

sua atuação enquanto formadora para o uso das TDIC integradas ao currículo, é 

preciso compreender o que as participantes compreendem sobre o tema. Iniciamos 

questionando cada CP sobre sua compreensão acerca do que seria TDIC integrada 

ao currículo.  

 

Ah, na verdade acho que a gente vem trabalhando com isso há 
algum tempo. Conseguimos pegar o conteúdo e procurar 
dentro da internet, dentro dos jogos, alguma coisa que 
possamos trazer pra eles. Acho que pra mim isso é integração, 
buscar pra que não fique tudo no papel, aquela aula maçante, 
dentro dessas tecnologias, acho que essa é a integração, você 
conseguir listar lá. (CP1) 
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Na visão da CP1, TDIC integrada ao currículo é o trabalho com os conteúdos 

do currículo prescrito utilizando a internet, com intenção de tornar as aulas menos 

“maçantes”. É possível verificar que o uso das TDIC não é potencializado e ela 

acredita que o trabalho que está acontecendo há algum tempo seja uma forma de 

integrar às TDIC ao currículo.  

Essa forma de entender a integração das TDIC ao currículo remete aos 

estudos de Sánchez (2002) citados anteriormente, de grande pertinência nessa 

análise. A visão da CP1 acerca dessa prática nos permite compreender que se ela 

encontra no segundo nível de apropriação, que consiste em conhecer as TDIC e 

utilizá-las para algumas tarefas, porém, sem intencionalidade curricular clara 

(SÁNCHEZ, 2002, p. 3). Ainda de acordo com o autor, essas tarefas podem ser 

administrativas ou preparação de aulas. 

A fala da CP2 nos remete ao mesmo entendimento da CP1 quanto ao tema: 

Que uma disciplina entra na outra, não precisamos separar, eu 
posso trabalhar português dentro de geografia e matemática 
dentro de história e assim vai. Tudo ajuda, se utilizar o 
computador aí que fica tudo mais misturado mesmo, porque 
podemos pegar lá uma atividade de história que tem números 
romanos nas datas, que tem textos pra ser lidos, que tem 
outras coisas, que envolvem outras disciplinas. O computador 
ajuda a interagir, a misturar as disciplinas uma com a outra. 
(CP2) 

 

Ao tratar da integração, a CP2 acrescenta traços referentes à 

interdisciplinaridade quando diz “uma disciplina entra na outra, não precisamos 

separar”. Essa conceituação permanece mesmo quando envolve as TDIC, nesse 

caso, já identificadas como o computador, ao mencionar “o computador ajuda a 

interagir, a misturar as disciplinas uma com a outra”. 

A fala da CP3 reverbera esse mesmo pensamento, mas, nesse caso, aponta 

abertamente a interdisciplinaridade e a tecnologia como uma ferramenta, um 

suporte:  

 

Em minha opinião integrar todos os conteúdos, não tem a caixinha 
da matemática, a caixinha do português, das ciências, é tudo junto! 
Só que infelizmente temos uma visão segmentada dos saberes, e na 
verdade é tudo uma coisa só, que a gente segmenta. Não sei quem 
inventou isso de segmentar, na verdade é tudo uma coisa só, você 
consegue dar uma boa aula de geografia e de português junto, é 
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interdisciplinaridade! Quanto à tecnologia, entendo como uma 
ferramenta a mais, você pode dar os mesmos conteúdos, a mesma 
aula, só que com um algo mais, que é a ferramenta, que tanto pode 
auxiliar na aula em si, deixando-a mais gostosa, como na ampliação 
dos conteúdos, ir além do que tem nos livros. (CP3) 

 

Ao analisar esse relato da CP3, podemos verificar um traço de discordância 

quanto à forma como os conteúdos estão organizados, não favorecendo a 

integração dos temas, assuntos e saberes a desenvolver. Ao envolver a tecnologia 

no processo de ensino, a CP mostra outras possibilidades, sugerindo uma 

reorganização da forma como lidamos com o conhecimento, assim como afirma 

Pacheco (2005, p. 135), ao ressaltar que “a relação currículo/tecnologia estabelece-

se por intermédio das diversas lógicas de reorganização dos processos de 

aprendizagem”. Ou seja, usar as TDIC como possibilidade de desconstruir a 

linearidade curricular e “ir além do que tem nos livros” (CP3). Para essa CP, as TDIC 

são um meio, e não um fim, caracterizando seu pensamento em consonância com o 

terceiro nível de integração das TDIC proposto por Sánchez (2002). 

A CP4 expõe seu entendimento de currículo possivelmente com uma visão de 

currículo que se atém ao prescrito: “entendo currículo como aquilo que precisamos 

trabalhar com o aluno naquele ano, ou naquele segmento, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º”. 

No que tange às TDIC, ressalta que 

 

[...] ainda temos muito o que agregar, se pudéssemos usar tablets, 
ter acesso aos computadores, isso seria excelente, acho que amplia 
o conhecimento, o professor tem mais recursos em sala de aula. Se 
você está com o acesso, você já abre aquilo ali na hora “ah, então 
vamos pesquisar em uma fonte segura!”, e já dá a resposta. (CP4) 

 

Podemos inferir que, para a CP4, TDIC integrada ao currículo se impõe com 

foco no aprendizado – lançando mão de seu uso no momento em que surge a 

necessidade, ampliando a busca de informações para fontes que vão além do que 

corriqueiramente temos em sala de aula –, mas ainda não pressupõe um uso 

invisível das TDIC. A CP5 também traz em sua compreensão a visão de 

interdisciplinaridade, mas em nenhum momento traz à tona a questão da tecnologia 

nesse processo. “Integração curricular é quando você prepara uma atividade e você 

interage com outras, com várias disciplinas.” 

Com base nas respostas obtidas, é possível compreender que existe uma 

abertura para a entrada das TDIC nas escolas. Quanto ao currículo, as CP o 
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entendem como uma lista de conteúdos prescritos para cada etapa (série) e 

percebem que ao utilizar as TDIC existe a possibilidade de ampliar as fontes de 

busca e acesso à informação. Retornemos ao pensamento de Almeida (2003) 

quando trata do uso das tecnologias na escola e na sala de aula. Para a autora, 

 

A utilização de tecnologias na escola e na sala de aula impulsiona a 
abertura desses espaços ao mundo e ao contexto, permite articular 
as situações global e local, sem, contudo abandonar o universo de 
conhecimentos acumulados ao longo do desenvolvimento da 
humanidade. Tecnologias e conhecimentos se integram para 
produzir novos conhecimentos que permitam compreender as 
problemáticas atuais e desenvolver projetos, em busca de 
alternativas para a transformação do cotidiano e a construção da 
cidadania. (ALMEIDA, 2003, p. 5) 

 

Nos relatos obtidos nesse tópico, e relacionando a citação de Almeida (2003), 

podemos pressupor que as CP estão em um patamar ainda inicial em relação à 

integração das TDIC ao currículo, pois estão presas ao conhecimento acumulado, 

sistematizado e regulamentado nos livros didáticos, como se fosse uma tarefa da 

escola, em seus fazeres pedagógicos, seguir o livro didático. Talvez por esse 

motivo, as CP ainda não percebam as possibilidades de construção de 

conhecimento que se fazem possíveis com o uso das TDIC em nossas escolas. 

Assim, não conseguimos identificar traços de produção de conhecimento, mas ainda 

um uso que reproduz os mesmos conhecimentos anteriores à entrada das TDIC.  

 

3.2.2 Vantagens e limites do uso das TDIC na escola 

 

Procuramos compreender também se as CP consideram a entrada das TDIC 

na escola como algo vantajoso ou limitador, pois entendemos que quando o 

profissional não acredita, não se envolve, não articula e não lidera as 

transformações, o grupo de professores tende a não engajar-se. Obviamente, não 

podemos afirmar que isso seja a totalidade dos casos, pois não é difícil nos 

depararmos com situações em que o professor transforma sua prática independente 

da gestão escolar.  

Nesta investigação, entendemos o CP como potencial transformador e figura 

fundamental para a formação de professores, o desenvolvimento e a qualificação 
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dos processos de ensino e de aprendizagem. Isso posto, questionamos as 

participantes sobre as vantagens e limites do uso das TDIC.  

Após a análise, retiramos as expressões recorrentes nas respostas das 

participantes para elencarmos as vantagens e limites do uso das TDIC na escola, 

conforme as Tabelas 7 e 8. É possível verificar um padrão, tanto nas vantagens 

quanto nos limites, e tais padrões giram majoritariamente em torno do professor e do 

aluno.  

 

Tabela 7 – Vantagens do uso das TDIC na escola 

Vantagens para o professor Vantagens para o aluno 

Aliar a tecnologia à didática 

Ter um olhar amplo quando trabalha 

com as tecnologias 

Várias estratégias dentro do uso da 

tecnologia 

Algumas aulas ficam mais ricas 

O professor consegue ampliar o seu 

trabalho 

Um estímulo para aluno porque já vai 

aprendendo de maneira diversificada 

O aluno fica mais interessado 

Algumas aulas ficam mais ricas 

É mais prazeroso para estudar 

Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora 

 

Ao tratar das vantagens para o professor, é possível perceber o olhar das CP 

voltado ao desenvolvimento das atividades, tendo as TDIC como aliadas a esse 

processo como uma ferramenta de trabalho, um suporte para o desenvolvimento no 

âmbito pedagógico. Embora ainda existam muitas outras possibilidades de uso 

pedagógico das TDIC, esse fator pode ser considerado como um avanço, já que 

pressupõe o uso das TDIC com intencionalidade pedagógica. Nesse sentido, 

podemos considerar que este seja um uso inicial, mas que serve como base para 

explorar diversas outras formas, à medida que o professor se apropriar desses 

fazeres. 

Almeida e Silva (2008, p. 08) abordam um aspecto importante ao afirmar que 

“não se trata de ter as tecnologias como um apêndice ou algo tangencial ao 

currículo”, conforme assinalado nas respostas das participantes. As autoras 

prosseguem afirmando que é questão de “buscar a integração transversal das 
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competências no domínio das TDIC com o currículo, pois este é o orientador das 

ações de uso das tecnologias”. 

A CP1 traz uma fala bastante recorrente, inclusive nos relatos das outras CP: 

“ter um olhar amplo quando trabalha com as tecnologias”. É importante questionar-

se como esse “olhar” pode ser ampliado no trabalho com as tecnologias se o uso 

que se faz das mesmas é mais de reação do que de ação. Esse é um ponto-chave e 

determinante quando tratamos da temática de repensar essas estruturas e formas 

de adotar as TDIC em nossas escolas. 

Nesse sentido, podemos avaliar que as vantagens para o professor, 

apresentadas na Tabela 7, estão diretamente ligadas às possibilidades de acessar 

diversos recursos pedagógicos, ampliando as formas de trabalho, aprendendo, 

formando-se e lançando mão de recursos que otimizem seu trabalho, permitindo um 

melhor aproveitamento do tempo didático e, assim, ofertando aos alunos maiores 

possibilidades de aprender. 

No que tange às vantagens para o aluno, as ideias giram em torno do 

estímulo e do aumento de interesse em estudar utilizando as TDIC. Acreditamos que 

esse fator esteja relacionado às potencialidades das ferramentas tecnológicas em 

estimular o rápido acesso à informação, encorajar o aluno a buscar a informação, 

incentivar a criatividade, engajando-o e responsabilizando-o pela construção de seu 

conhecimento. Conforme sugere a CP4, 

 

[...] as vantagens são que você amplia, o aluno fica mais interessado, 
algumas aulas ficam mais ricas e o professor consegue ampliar o seu 
trabalho. 

 

Assim, entendemos que uma das grandes vantagens que as TDIC trazem ao 

currículo é permitir reinventar formas de aprender e de ensinar. 

Verificamos a existência de vantagens elencadas pelas CP quanto ao uso das 

TDIC na escola. Para as mesmas entrevistadas, existem também limites para esse 

uso, os quais serão apresentados a seguir. 

 

Tabela 8 – Limites do uso das TDIC na escola 

Limites para o professor Limites para o aluno 

Os professores que ainda não 

conseguem aliar as tecnologias às 

A gente tem sempre que ficar de 

olho, pois, sempre que dá, eles dão 
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propostas 

Se não for bem planejado, vira uma 

brincadeira 

A resistência do professor com o uso 

da tecnologia 

uma escapadinha 

Não fazer disso uma brincadeira, é 

levar isso a sério 

 

Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora  

 

Assim como as vantagens, os limites do uso das TDIC na escola apareceram 

sempre ligados à figura do professor e do aluno. No que cabe ao professor, a 

informação mais recorrente foi quanto à postura resistente e a dificuldade em aliar 

as TDIC às propostas pedagógicas, que podemos entender como não explorar ao 

máximo e de forma efetiva os recursos e potencialidades das TDIC. 

Também encontramos indícios de preocupação com o planejamento das 

aulas que envolvam as TDIC, para que não “vire brincadeira”; essa questão aparece 

também quando tratamos dos limites para o aluno. Nessa vertente, aparecem 

questões relacionadas à seriedade em relação ao conteúdo e ao cumprimento do 

que foi planejado, já que as TDIC, embora possibilitem um uso pedagógico que pode 

trazer muitos benefícios, também apresentam conteúdos de caráter não pedagógico, 

que são, muitas vezes, atrativos para os alunos, provocando dispersão, distração, 

mau uso do tempo didático, entre outras questões. 

Um limite bastante recorrente e não relacionado a alunos e professores, mas 

que, segundo as participantes, envolve toda a escola são os “problemas técnicos” de 

ordem estrutural, de ausência de recursos ou equipamentos e de problemas com 

sinal de internet, fatores aos quais estamos todos expostos. 

Abordamos anteriormente as consequências que podemos enfrentar caso o 

uso das TDIC nas escolas não ocorra com intencionalidade pedagógica, fazendo 

sentido à prática. Dentre elas encontra-se a grande possibilidade desse uso tornar-

se meramente burocrático ou recreativo.  

Embora os relatos das CP revelem que as TDIC não têm sido exploradas em 

todo o seu potencial nas escolas, podemos perceber que a preocupação com o uso 

das TDIC existe, o que é um passo para as reflexões e possíveis mudanças. 

Almeida e Valente (2011), no que concerne às mudanças, destacam que estas 

devem transpor os espaços dos laboratórios de informática e penetrar “no cerne dos 

processos de ensino e aprendizagem, provocando mudanças nas relações com o 
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conhecimento e no currículo” (ALMEIDA, M.; VALENTE, 2011, p. 09), conforme 

explicitamos anteriormente. 

A análise desta categoria nos permitiu verificar que as CP entrevistadas ainda 

estão um patamar inicial quanto à integração das TDIC ao currículo. Ao verificar o 

que pensam acerca das vantagens e dos limites do uso das TDIC na escola, é 

possível entender que acreditam nas TDIC como um suporte para modificar a forma 

como os professores se relacionam com o ato de ensinar. Não se trata da integração 

de fato, mas representa um avanço considerar o uso das TDIC com intencionalidade 

pedagógica, visando atender à forma como o aluno busca a informação pode vir a 

ser conhecimento, desde que bem explorada e apropriada. 

 

3.3 Categoria 3 – Formação e reflexão: possíveis mudanças provocadas 

pela formação 

 

Nesta categoria buscamos desvelar as percepções evidenciadas pelas CP 

acerca de dois fatores: a relevância de sua atuação na integração das TDIC ao 

currículo e a sua atuação como formadoras de professores. Esse segundo fator se 

apresentou de forma distinta no início e fim do ano letivo. 

 

3.3.1 Relevância da atuação do CP na integração das TDIC ao currículo 

 

Ao longo das análises das entrevistas, foi possível observar que o currículo 

apareceu prioritariamente ligado ao planejamento e o uso das TDIC foi citado como 

suporte, ferramenta ou estratégia para cumprir com o planejado. 

Tendo como base essa visão, passamos a um ponto mais adiante, que se 

refere à percepção das CP sobre quão relevante pode ser sua atuação nesse 

processo de integração. As respostas foram obtidas através das entrevistas e a 

pergunta que nos permitiu chegar a tais dados foi a seguinte: “Qual o papel do CP 

na integração das tecnologias ao currículo?”. 

Embora já tenhamos levantado as ideias das CP sobre currículo integrado às 

TDIC, é possível notar que todas as participantes têm consciência de sua função 

para que as TDIC adentrem as escolas e tomem mais espaço na ação pedagógica. 

As respostas estiveram atreladas à forma como as CP entendem as vantagens e 
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limitações do uso das TDIC e colocam-se como figuras responsáveis por incentivar o 

uso, mediar o processo e propiciar a superação das limitações. 

 

Figura 5 – A relevância do CP na integração das TDIC ao currículo 

 

 

A Figura 5 revela as principais faces que surgiram nas respostas das CP 

sobre sua atuação no que concerne ao processo de entrada das TDIC na escola e 

ao seu uso pedagógico. O cenário mostra-se bastante favorável ao percebermos a 

ênfase dada às palavras “currículo”, “TDIC” e “coordenador”. Nesse cenário, os 

fatores estão todos interligados, interpretação que nos permite compreender que as 

CP colocam-se em posição de participantes nesse processo, mediando, 

participando, acompanhando, incentivando, estando junto, em parceria com o 

professor. É importante apontar que as palavras “fundamental” e “responsabilidade”, 

nesse contexto, estão diretamente ligadas à atuação do CP; ou seja, ele tem função 

primordial no contexto escolar para o desenvolvimento de um currículo integrado às 

TDIC. 

A CP1 traz em sua fala uma preocupação não somente com a mediação, mas 

com a maneira de lidar com o professor, de apresentar o assunto, de mostrar-se 

disponível nesse processo: 

 

É um mediador. Muitas vezes sabemos que alguns profissionais têm 
algumas restrições, tudo depende da forma como a gente lida com o 
profissional e como lida com a tecnologia. Você tem que saber 
mediar, saber lidar com os profissionais pra passar “olha é uma coisa 
nova, é diferente, mas a gente consegue, isso tudo é pra melhorar”. 
Ser o mediador desse processo. O coordenador tem que trabalhar 
junto com esses professores, é dia a dia, é sentar, mostrar que é 
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possível. É realmente o trabalho mais difícil, você ajuda, se não dá 
certo você faz tudo de novo. (CP1) 

 

É possível notar que a CP1 aborda, além da mediação e da forma de lidar 

com o professor, a questão da restrição, o receio do professor em usar as TDIC, que 

foram apresentados anteriormente como um dos limitadores do uso das TDIC na 

escola. O relato da CP1 remete à análise da Figura 5, ao permitir a compreensão da 

relevância do CP quando o assunto é TDIC, pois cabe a ele mostrar-se disponível, 

formar o professor numa relação de parceria, incentivo, mediação, prática, 

mostrando as possibilidades e propondo momentos de ação e reflexão, os quais 

possivelmente levarão à transformação da prática (ABRAMOWICZ, 2001, p. 139). 

Para a CP3, o CP tem que “dar o exemplo”, ou seja, liderar o processo e, ao 

mesmo tempo, estar junto, acompanhar, ser parceiro nesse movimento: 

 

Meu papel é primeiro participar, dar o exemplo, estar sempre 
inteirada do que está acontecendo, ajudar mesmo as professoras e 
os alunos, estar sempre junto acompanhando, estar junto mesmo. 
(CP3) 

 

O relato da CP3 revela uma postura de liderança e parceria, no sentido da 

participação e apropriação sobre o que se passa e da proximidade, do 

acompanhamento, seja do processo de integração das TDIC ao currículo, do 

professor ou do aluno. Seguindo essa perspectiva, adotamos o pensamento de 

Almeida (2003, p. 15) ao ressaltar que 

 
Cabe aos formadores de educadores proporcionar-lhes essas 
vivências; acompanhar a atuação do educador em formação com 
outros aprendizes; criar situações para a reflexão coletiva sobre: 
novas descobertas, o processo em desenvolvimento, as produções 
realizadas, as dificuldades enfrentadas e as estratégias que 
permitam ultrapassá-las; enfim, depurar continuamente o andamento 
do trabalho junto ao grupo em formação. (ALMEIDA, 2003, p. 15) 

 

Almeida (2003) reforça a importância de aspectos revelados pelas CP nesta 

categoria ao trazer nessa citação as ações de acompanhar o educador e criar 

situações de reflexão. Entendemos, então, que as mudanças, os enfrentamentos, a 

superação, a reflexão e a transformação da prática poderão ocorrer com maior 

qualidade a partir da formação, parceria, ação e reflexão que possam levar à 
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transformação. Buscaremos no tópico a seguir nos aproximar da percepção das CP 

acerca de sua atuação enquanto formadoras de professores. 

 

3.3.2 Percepções das CP sobre sua atuação como formadoras de professores  

 

Ao iniciar as entrevistas, foi preciso buscar a compreensão, a percepção das 

participantes acerca de sua atuação como formadoras. Já discutimos as atribuições 

da função e vimos que, tanto no Regimento quanto na fala das CP, a formação de 

professores não é prioridade – chega a ser um objetivo distante da prática. 

Nesse cenário de distanciamento da prática formativa, da formação 

continuada que emerge do cotidiano escolar e das necessidades do grupo, 

questionamos as CP, no início do ano letivo, sobre como elas entendiam a própria 

atuação como formadora. As respostas obtidas refletem as situações analisadas 

anteriormente. A Figura 6 fornece um panorama sobre as principais questões 

apontadas. 

 

Figura 6 – Atuação como formadora (março/2013) 

 

A Figura 6, ao evidenciar os elementos “difícil”, “não consegue” e “tentar”, 

permite-nos visualizar o quão distante da realidade se mostrou a atuação das CP 

como formadoras. Em contrapartida e de acordo com análises anteriores, é sabido 

que as CP entendem a relevância de sua função de formadora e tentam 

desempenhá-la. O fato de deixarem claro o quanto é difícil e que não conseguem 

atuar como formadoras (palavras em destaque) nos leva a buscar compreender os 

motivos pelos quais isso acontece. 
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De acordo com as respostas obtidas, é possível levantar a possibilidade de as 

CP estarem cientes de que precisam formar os professores continuamente, 

principalmente ao ler a afirmação da CP4: “entendo a função, entendo que é 

importante, mas a gente não consegue fazer isso”. Quais seriam então, os fatores 

que impedem que as formações de fato ocorram? A CP1 aborda essa questão ao 

trazer um pouco das situações que envolvem a função: 

 

A gente tem várias questões. Primeiro que muitas vezes não 
conseguimos fazer o papel do coordenador, a parte pedagógica, 
porque a gente acaba lidando com a parte comportamental, com a 
parte da estrutura, então, muitas vezes a gente não consegue 
trabalhar 100% no pedagógico. Com relação à formação dos 
professores acho que é a principal realmente. Eu tento sempre estar 
junto, tentando esclarecer algumas questões com eles. Montei um 
planejamento para que eu conseguisse ter um atendimento 
individualizado, porque no momento que a gente tá tudo junto no 
HTPC, a gente acaba trabalhando com recados, as meninas acabam 
tendo que trabalhar nos grupos delas para fazer o planejamento. 
Então assim, meu momento de formação com elas é o momento 
individualizado que acaba sendo nas aulas vagas. Só que é muito 
difícil essa parte da formação (...) (CP1) 

 

A CP1 aborda questões que sugerem a dispersão da função, com diversas 

tarefas que sufocam a rotina. Embora tenha clareza da importância de atuar como 

formadora e busque outros meios para que as formações de fato aconteçam, ela 

deixa claro que “acaba lidando com a parte comportamental, com a parte da 

estrutura, então, muitas vezes a gente não consegue trabalhar 100% no 

pedagógico”. Apesar de a CP1 ressaltar a importância de manter o foco da atuação 

na dimensão pedagógica, o Regimento Escolar não assegura esse aspecto, 

conforme citado anteriormente. 

A dificuldade das entrevistadas em atuar como formadora é evidente, mas 

seus discursos apontam atitudes que conduzem à formação, ainda que esses 

aspectos estejam implícitos à compreensão das participantes. Ao analisar o relato 

da CP2 e da CP5, isso fica bastante claro:  

 

Muito difícil. É assim, eu acho que é importante essa função, mas eu 
não entendo como uma formação, eu entendo como uma troca, 
porque muitas vezes eu aprendo com elas, então a gente está 
sempre trocando e eu estou sempre trazendo. (CP2) 
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Eu atuo sempre, meu objetivo é sempre ajudar, sempre colaborar 
com os professores. Eu estava falando com a diretora ainda essa 
semana, eu acho que eu tenho ainda muito a aprender e sempre que 
eu posso estou ajudando, pensando sempre em ajudar. (CP5) 

 

As duas participantes compreendem formação como ajuda, colaboração e 

troca. Imbérnon (2011) afirma que “a formação em serviço requer um clima de real 

colaboração entre os pares”, onde docentes e CP estejam de fato envolvidos com 

seus propósitos, estabelecendo, através da colaboração, relações de parceria. 

Orsolon (2012, p. 22) reafirma essa condição ao destacar que 

 

O trabalho de parceria, que se constrói articuladamente entre 
professores e coordenação, possibilita tomada de decisões capazes 
de garantir o alcance das metas e a efetividade do processo para 
alcançá-las. (ORSOLON, 2012, p. 22) 

 

  

Dessa forma, podemos afirmar que, embora as dificuldades se façam 

presentes na atuação das CP como formadoras, elas revelam práticas que 

conduzem à formação. Ainda que não entendam esse momento como formação, as 

posturas de ajudar, colaborar e trocar são indícios de que a atuação como 

formadoras, embora não seja predominante, está presente em suas práticas. 

Se retomarmos o Gráfico 5, notamos que duas das cinco participantes não 

haviam realizado nenhum curso voltado à prática de CP. Ao final do ano, porém, 

conforme já citado anteriormente, o panorama havia mudado drasticamente. Houve 

um investimento da SE em formação de gestores e, em novembro de 2013, todos os 

coordenadores haviam passado por formação continuada (Programa Técnicas 

Didáticas) que aconteceu dentro do horário de trabalho dos gestores.  

Ao verificar que todas as entrevistadas passariam o ano letivo em formação e 

que essas formações tinham foco na gestão, foi possível aproximar-se das CP, 

acompanhar as possibilidades e buscar indícios de mudanças em sua prática. 

Então, em novembro nova entrevista foi realizada, retomando o questionamento, ou 

seja, a percepção, a visão das participantes acerca de sua atuação como formadora. 

A Figura 7 nos permite observar com bastante clareza o novo panorama. Tal 

figura foi construída a partir das respostas das CP. 

 

 



100 
 

 
Figura 7 – Atuação como formadora (novembro/2013) 

 

 

No que tange à percepção das CP quanto à própria atuação como formadora, 

podemos notar uma drástica mudança na forma de pensar em formação, na forma 

como se veem nesse processo, na consciência do quanto ainda precisam crescer e 

no quanto estão abertas a isso. A Tabela 9 traz uma breve comparação quanto às 

palavras mais utilizadas nos dois momentos da entrevista e nos mostra a efetiva 

mudança das CP em relação a sua atuação como formadoras. 

 
Tabela 9 - Comparativo entre as palavras que se destacaram quanto à atuação das CP como 

formadoras (março-novembro/2013) 

Comparativo das palavras que se destacaram quanto à atuação das CP 

como formadoras 

Março/2013 Novembro/2013 

Difícil 

Tentar 

Não consegue 

Discussão  

Oportunidade 

Aprendizado 

Crescimento 

Parceria 

Fonte: Entrevistas realizadas pela pesquisadora 

 

Na primeira fase da entrevista, realizada no mês de março de 2013, os 

indícios de formação presentes na atuação das CP existiam, mas estavam implícitos 

em suas práticas e em seus discursos. Além disso, ao tratar de formação, o que 
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tangenciava os discursos eram os fatores tidos como obstáculos para o 

desenvolvimento de práticas formativas, conforme discutido anteriormente. 

No entanto, ao retomar esse questionamento em novembro de 2013, os 

discursos das participantes revelaram um panorama que pode ser considerado 

promissor quanto à qualificação dos processos de formação. A Tabela 9 permite 

visualizar ações formativas explícitas em seus discursos. 

A CP1 faz um importante relato ressaltando a postura questionadora de seu 

grupo e o quanto esses questionamentos podem ser proveitosos para o crescimento 

de todos:  

 

Eu posso dizer que este ano foi um ano bom com relação ao 
coordenador enquanto formador, porque discutimos bastante sobre 
práticas. O grupo é bem equilibrado, é um grupo que às vezes não 
aceita as coisas, que às vezes fala “se nós vamos fazer isso, nós 
vamos fazer por quê?”. Acho que, enquanto formador, mesmo com 
assuntos que às vezes não geravam no grupo alguma situação 
positiva, era discutida, então como formação realmente foi um ano de 
muita discussão e de abrir novos caminhos. (CP1) 

 

O discurso da CP1 revela as possibilidades de reflexão quando traz à tona 

essa característica questionadora de seu grupo de professores, nos permitindo 

inferir que os professores questionam as propostas e as mudanças não pelo fato de 

se negarem a desenvolvê-las, mas para entender as possibilidades e reais 

motivações desse trabalho, para que possam desenvolvê-lo em todas as suas 

potencialidades, ou seja, levantando questionamentos que demandam reflexões e 

sobre os quais o coletivo da escola precisa se debruçar (ORSOLON, 2012, p. 17). 

A CP2, inicialmente, não entendia a formação realmente como formação; 

conforme apresentamos anteriormente, para ela, a troca não era formação. Após 

todo o trabalho realizado, sua compreensão também foi modificada: 

 

Neste ano eu dei uma crescida, aprendi bastante e devo ao curso de 
formação para gestão. O que a gente propõe no HTPC nem sempre 
tem uma discussão tão rica quanto quando a gente propõe uma 
coisa que já discutiu antes, que você tem condições, porque você 
aprendeu, você discutiu, se aparecer uma dúvida você tem como 
responder. Então foi bem legal, eu cresci bastante e isso fez o grupo 
crescer e entender outras estratégias, o uso de outras técnicas 
dentro da sala de aula. (CP2) 

 

O relato da CP2 nos faz refletir sobre o quanto é importante também investir 
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na formação dos gestores, na relação com o conhecimento e com as discussões 

propostas, para que possam conduzir os momentos formativos de forma segura. 

Assegurar tempo de formação para CP é um dos aspectos de grande relevância 

quando queremos que ele aja como formador de seu grupo de professores.  

Para a CP3, o processo não está acabado, trata-se de busca contínua, 

pressupondo as fases de reflexão propostas por Schön (2000): conhecimento na 

ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação. Ou seja, a reflexão sobre cada 

tentativa e seus resultados prepara o campo para a próxima. 

 

Em processo de desenvolvimento, sempre estou me autocriticando: 
“tenho que melhorar”, “tenho que ler isso”, “nossa, como não sabia 
disso?”. Eu acho que vai ser assim a vida inteira. (CP3) 

 

No relato da CP3, também está embutida a formação como um processo 

constante, conforme apresentado por Moita (2007):  

 

O processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em 
que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo em 
que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a 
mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em 
interação. (MOITA, 2007, p. 115) 

 

Dessa forma, podemos compreender que a identidade profissional se constrói 

à medida que o CP se coloca em contato com a realidade, reconhecendo suas 

deficiências, buscando aprimorar-se, transformando-se e percebendo-se como 

sujeito de sua aprendizagem, responsável pela construção e transformação de sua 

prática. 

A CP4 também traz essa vertente de busca, de querer sempre melhorar, de 

poder propor mais para seu grupo: 

 

Eu acho que foi boa mas ainda pode melhorar, sempre dá pra 
melhorar bastante. [...] Coordenar é assim, você aprende a 
coordenar coordenando, acho que agora eu já estou quase boa. 
(CP4) 

 

Esse relato remete ao pensamento de Campos e Falcão, abordado 

anteriormente, mas que complementa o relato da CP4. Para as autoras: 
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[...] o coordenador tem muitas possibilidades de se formar na escola. 
Ele também aprende a ser um melhor coordenador quando organiza 
as reuniões, quando faz parcerias com a equipe gestora e os 
professores e quando encaminha os rumos do trabalho pedagógico 
juntamente com os professores e equipe gestora. (CAMPOS; 
FALCÃO, 2012, p. 54) 

 

Ainda que não existam rotineiramente as formações destinadas ao CP, são 

muitas as possibilidades de formar-se em serviço. Para tanto, é preciso ter clareza 

da riqueza de possibilidades que podemos encontrar diariamente nas escolas, por 

exemplo: ao preparar uma reunião pedagógica; estudar um tema para discussão e 

preparar uma pauta formativa; observar uma aula e organizar a devolutiva, propondo 

reflexões acerca do que foi visto na prática; propor práticas inovadoras e fazer-se 

parceiro do professor no desenvolvimento desta; entre outras possibilidades que 

emergem do cotidiano. 

A análise dessa categoria mostra que, embora a escola seja um importante 

espaço de reflexão, articulação de teoria e prática e formação do CP, para que este 

atue como formador, a existência de uma formação destinada aos gestores, com 

foco em gestão, conforme aconteceu na rede pesquisada, foi um importante 

disparador de reflexões e mudanças no desenvolvimento do trabalho das CP, o que 

corrobora a afirmação de Rana (2013): 

 

É preciso garantir ao CP um espaço de reflexão da prática em que 
ele possa trabalhar tanto os conteúdos das disciplinas como os da 
formação didática, pois saber um conteúdo não é suficiente para 
saber ensiná-lo. (RANA, 2013, p. 145) 

 

Nesse sentido, cabe reafirmar a importância da existência de espaços de 

formação que possibilitem o encontro de problemáticas que emergem do cotidiano, 

com discussões articuladas à teoria, discussões, troca de experiências entre CP de 

diferentes escolas e reflexões que impulsionem o crescimento desses profissionais. 

Assim eles poderão voltar à escola com um olhar diferente, discernimento e 

conhecimento que lhe permitam agir nas diversas situações do cotidiano escolar.  

Concluímos a análise desta categoria retomando os pensamentos de Nóvoa 

(2002, p. 23), ao destacar que o aprender contínuo é essencial e se concentra em 

dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento 

profissional permanente.  
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3.4 Categoria 4 – Limites e possibilidades de atuar enquanto formadora 

para integração das TDIC: a ótica das CP 

 

Após analisar as percepções das participantes quanto às atribuições de sua 

função, às TDIC integradas ao currículo e à atuação como formadora, buscaremos 

compreender a ótica das participantes sobre quais seriam os limites e as 

possibilidades de atuar como formadoras para a integração das TDIC. Iniciamos 

pelo levantamento dos limites, que entendemos como as dificuldades apresentadas 

nos relatos das CP durante as entrevistas realizadas em novembro de 2013. 

Os principais fatores apresentados como limites foram a insegurança e 

resistência do professor; esses fatores apareceram isolados e também atrelados um 

ao outro, como se a novidade levasse à resistência, ou a resistência fosse 

empecilho para abrir-se para o novo. Como destaca a CP1: 

 
Tudo o que chega novo dá uma certa insegurança porque você não 
conhece. As limitações também são de início, você passa a 
conhecer, vai estudar antes de passar para os professores com 
segurança. [...] Acho que limitação é aquilo mesmo, do professor que 
não está inserido, que não conhece e que tem um certo preconceito 
com isso. Depois que ele passa a conhecer acho que não é mais 
limitação. (CP1) 

 

Esse relato reflete o que é posto por Penteado (2000), ao trazer para a 

reflexão dois eixos: zona de conforto e zona de risco. A autora entende zona de 

conforto como a dimensão da prática docente em que estão presentes a 

previsibilidade e o controle, e define zona de risco como situações imprevisíveis e 

com alto nível de surpresa (PENTEADO, 2000, p. 32).  

Isso posto, podemos inferir que as limitações citadas pela CP1 podem estar 

diretamente ligadas ao “não querer” sair da zona de conforto em que os docentes se 

encontram. Após um processo de colaboração, troca e parceria, impulsionando o 

conhecimento, é possível adentrar a zona de risco, o que, segundo a CP1, seria a 

superação da limitação. 

Para a CP3, a resistência está em “não acreditar”, “não estar a fim”, ou seja, a 

não abertura para aprender, para entrar em contato. “Eu tive inicialmente problema 

com professora que não acreditava, que não estava a fim de se envolver com 

tecnologias!” 

Nesse relato, também se observa indícios de uma situação enfrentada pelo 
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CP com um professor que não estava preparado para sair da zona de conforto, 

ainda distante de um movimento que o impulsionasse a lidar com o imprevisível, 

com as novidades e surpresas que as TDIC podem trazer. Nessa vertente, a CP5 

afirma que os professores realmente são resistentes, e que essa é uma dificuldade a 

ser superada com argumentos. Ela enfatiza que a resistência deve-se ao fato de não 

ter familiaridade ou domínio com a máquina. No caso do relato abaixo, é possível 

tratar o fator “resistência” como o medo do desconhecido. 

 

Sempre tem, elas são resistentes. Você tem, primeiro de tudo, que 
ouvir. Elas reclamam, falam, aí você vai com jeito, explica, 
argumenta, eu cedo de um lado, elas de outro. Com computador, 
teve resistência. Eu tenho professora que não tem familiaridade, que 
não quer aprender. Tem professor que fala que deixa de explicar na 
sala de aula e perde tempo com tecnologia porque não domina. 
Então faltou o querer; essas são as barreiras. (CP5) 

 

Esse discurso nos permite analisar que a CP5 acolhe as dificuldades dos 

professores ao ouvi-los e, a partir dessa escuta, parte para a argumentação. Ao 

dizer “eu cedo de um lado, elas de outro”, permite inferir que nem sempre consegue 

tirar esse professor da zona de conforto, o que se conclui ao final do relato, quando 

diz que “faltou o querer”. Embora saibamos que o fato de o professor aceitar a 

mudança e assumir o risco seja um ponto importante, não basta encerrar-se no 

querer do professor; é preciso ações colaborativas, reflexões que, nesse caso, 

partam do CP, para mostrar ao professor as possibilidades e fazê-lo sentir-se 

acolhido nesse momento de transição em sua prática. 

A CP4 também se refere à resistência do professor. Para ela, porém, a 

resistência não se encerra no uso das TDIC ou na abertura para o novo; a questão é 

quanto à descrença dos professores quanto ao CP como formador: 

 

Quando você vai ensinar o aluno, ele está numa condição de 
aprendizagem bem diferente da sua. Quando você lida com 
professor, tem professor que tem pós-graduação, as pessoas têm 
uma visão diferente... Tem gente que fala “O coordenador é 
formador? Ele que vai me formar? Que besteira!”. Isso é bem 
complicado. Por isso, eu procuro tornar esse espaço um espaço de 
discussão, porque na discussão todo mundo vai aprender. (CP4) 
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Podemos perceber aqui a postura resistente do grupo quanto a aceitar o CP 

como formador, como um par mais experiente capaz de promover reflexões, propor 

mudanças e liderar o processo de aprendizagem do grupo. Para Lück (2009), 

 

A liderança pressupõe a aceitação das pessoas com relação a uma 
influência exercida. Ela corresponde, portanto, a uma prática que 
depende muito da democracia para ser bem-sucedida. (LÜCK, 2009) 

 

 Dessa forma, é possível articular a afirmação da autora com a estratégia 

utilizada pela CP4, ao tornar o HTPC um espaço de discussão, onde, na visão da 

entrevistada, “todos irão aprender”. Os espaços de discussão podem ser ambientes 

privilegiados de aprendizagem e reflexão quando são concebidos por um líder que 

articula a construção do PPP da escola e acompanha sua realização com senso 

crítico e corresponsabilidade (ALMEIDA, 2006, p. 86). 

Após apresentar os fatores entendidos pelas CP como limitadores de sua 

prática formadora, traremos a seguir as possibilidades de atuar como formadora 

segundo a ótica das entrevistadas.  

Entre as possibilidades de atuar como formadora, em todos os relatos 

apareceu primeiramente o HTPC, pois é o momento em que todo o grupo está 

reunido. Mas as discussões, o estar junto, a parceria e a troca de experiência entre 

os pares foram os fatores que, além de citados, tiveram maior importância na fala 

das CP. Para a CP1, 

 

Foram imensas, discutimos várias coisas este ano, de avaliação, de 
planejamento também, porque até então a gente tinha um modo 
fechado de fazer planejamento. Então acho que este ano, enquanto 
coordenadora, foi um trabalho realmente de formação, não era 
aquela coisa só de cobrar, só de pedir; discutimos várias coisas 
sobre tecnologia, coisas novas para os professores, foi bem grande 
mesmo. Para as TDIC, a experiência que a gente teve com o projeto 
deu um norte. [...] Então as possibilidades são imensas e é 
engraçado porque você pensa assim: “Vou trabalhar a formação das 
tecnologias”. Para aquele professor que tem certa dificuldade, isso é 
muito difícil, mas quando ele vê que o restante do grupo tem 
facilidade, consegue e tem a parceria dessas pessoas, ele percebe 
que realmente tem condições. (CP1) 

 

As discussões estão muito presentes nas possibilidades de formação 

elencadas pela CP1, que deixa claro que o trabalho de coordenação não é “só de 
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cobrar, só de pedir”. Pelo contrário, é composto por momentos de discussões e 

reflexões que impulsionam a transformação da prática.  

É importante destacar a presença de discussões sobre o uso de tecnologia e, 

embora saibamos das limitações quanto às TDIC, conforme apresentado 

anteriormente, proporcionar momentos de discussões nas reuniões pedagógicas, 

tendo a prática como norteadora do diálogo, proporciona ao professor ver as TDIC 

sob outra ótica. Isso possivelmente permitirá a esse profissional analisar os prós e 

os contras e, após um trabalho de troca entre pares, de compartilhamento e 

colaboração, decidir se adentrará a zona de risco (PENTEADO, 2000) acerca do uso 

das TDIC em suas práticas pedagógicas. 

Essa vertente de partilha também está bastante presente no relato da CP4, 

que reforça a questão do HTPC como espaço privilegiado para formações: 

 

Sempre retomamos essa ideia de que o HTPC tem que ser um 
momento de formação, de estudo, de compartilhar o que é 
trabalhado e melhorado. Sobre as TDIC, o coordenador precisa 
conhecer, fuçar, ensinar o grupo. Então as ações de estar junto, 
fazendo e organizando, e quando a gente identificava alguma prática 
bacana no grupo, trazer esse professor para compartilhar, fazendo 
do espaço de formação não só “eu ensino e vocês aprendem”. Então 
você tem uma prática boa? Traz que a gente vai socializar. (CP4) 

 

Também está presente nesse relato a importância da partilha de saberes e da 

colaboração entre pares, incentivando o compartilhamento de práticas inovadoras 

que emergem do cotidiano escolar, visando encorajar os envolvidos a experienciar 

uma nova prática e quem sabe, buscar a mudança.  

Para a CP3, as oportunidades sempre existem; a questão está em abrir 

espaço para ela. Ou seja, a fala dessa CP nos suscita uma compreensão de que o 

espaço de formação está na escola como um todo, não somente no momento do 

HTPC: 

Sempre tenho oportunidade, sempre que eu identifico a necessidade 
de, eu abro espaço para a oportunidade, em HTPC, em grupo, 
individual, chamo aqui, “vamos fazer juntos”! (CP3) 

 

Quanto às possibilidades de formação, podemos entender que estão 

imbricadas ao cotidiano escolar, que emergem da prática e que, segundo as 

entrevistadas, devem priorizar as discussões, as parcerias, a partilha de saberes, 

gerando reflexões e possibilitando transformações. Placco (2012) destaca: 
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Só quando existe uma real comunicação entre os atores do processo 
educativo há possibilidade de emergência de uma nova prática 
docente, na qual movimentos de consciência e de compromisso se 
instalam e se ampliam, ao lado de uma nova forma de gestão e uma 
nova prática docente. (PLACCO, 2012, p. 52) 

 

Ou seja, as práticas de formação devem estar sempre em função dessa 

busca pela transformação, pela melhoria, por práticas cada vez mais aperfeiçoadas 

que tragam as reais mudanças que almejamos nos processos de ensino e nos 

processos de aprendizado, priorizando a comunicação, o diálogo e a reflexão.  

Ao analisar esta categoria, podemos entender que, para formar o professor 

para o uso das TDIC, não basta ao CP propor; ele precisa estar junto, aprofundar-se 

nas questões que envolvem as TDIC para, a partir daí, atribuir sentido em práticas 

sociais compartilhadas com seu grupo, liderando a mudança e dando sentido às 

novas práticas. Também foi possível perceber que as entrevistadas privilegiam a 

escola como ambiente catalisador das mudanças, sendo o HTPC o momento 

priorizado para propor, discutir, compartilhar, incentivar, e a prática docente como 

base geradora de discussões, espaço de realização de novas experiências e de 

disseminação de ideias inovadoras. 

Com base nas análises das categorias aqui apresentadas e discutidas, 

apresentaremos no capítulo seguinte as considerações desta investigação. Não há a 

pretensão de esgotar as possibilidades de estudo e investigação desse tema, mas 

consideraremos os possíveis saberes evidenciados nesta investigação. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as considerações finais com base 

nos materiais recolhidos e na articulação teoria e prática. 



110 
 

 
Capítulo IV – Considerações Finais 

 

A presente pesquisa teve como objetivo central investigar as percepções 

evidenciadas pelo CP acerca de sua atuação como formador de professores para a 

integração das tecnologias ao currículo. 

Em busca da resposta para a questão central, algumas outras questões 

estiveram a serviço de nosso objetivo. Sendo assim, direcionamos nosso olhar para 

a própria atuação das coordenadoras pedagógicas participantes e buscamos 

responder a outras questões que entendemos como fundamentais na construção da 

pesquisa e que serão aqui apresentadas. 

Buscamos conhecer o que já foi produzido nessa temática, de modo a 

entender de quais saberes partimos e como poderemos contribuir. A opção foi por 

buscas realizadas em bancos de teses e dissertações nacionais e internacionais, 

que nos revelou a crescente preocupação quanto à atuação do CP como formador, 

bem como às suas demais atribuições. 

Para a constituição da pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa e 

adotamos como estratégia a análise de conteúdo. Para a análise, utilizamos como 

base o documento Regimento Escolar do município de São Caetano do Sul, na 

Grande São Paulo, especificamente o trecho que versa sobre as atribuições do CP, 

e as entrevistas realizadas com cinco coordenadoras pedagógicas que atuam em 

escolas públicas do mesmo município. 

Para traçar o perfil dos participantes, utilizamos um questionário, cuja análise 

foi feita à luz da abordagem quantitativa acompanhada das respectivas 

interpretações. Além dos questionários, entrevistas e Regimento Escolar, também foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de embasar nossa investigação 

em literatura e pesquisas já existentes. 

A pesquisa bibliográfica deu origem à fundamentação teórica, que foi 

estruturada no sentido de propor entendimentos e reflexões importantes para a 

articulação com o tema. Tratou-se de TDIC, currículo, gestão escolar, coordenação 

pedagógica e formação continuada. 

A opção por tais coordenadoras se deu pela participação destas na versão 

piloto do projeto Khan Academy nas Escolas, no qual a pesquisadora atua como 

formadora e através do qual acompanhou de perto a atuação das mesmas. A 
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pesquisa de campo ocorreu ao longo do ano de 2013, tendo início em fevereiro e 

término em novembro.  

As perguntas foram formuladas de forma que pudessem contribuir para a 

obtenção de respostas à pergunta central desta investigação. O procedimento 

adotado foi a análise de conteúdo. Nesse sentido, verificamos o Regimento Escolar 

e as respostas obtidas através dos questionários e entrevistas. As respostas foram 

agrupadas em categorias de análise.  

A análise dos dados teve início na caracterização da função – foi traçado o 

perfil das cinco CP participantes da pesquisa. Traçar esse perfil permitiu relacionar 

as ações e olhares de cada CP ao seu ciclo profissional (CANDAU, 2007, p. 149). 

É importante relacionar aqui que nossas participantes têm idades e tempo de 

atuação distintas, e suas posturas ao longo da análise estiveram ligadas a esse 

fator. Isso nos leva a refletir sobre a forma como a idade, o estágio profissional e as 

experiências de vida realmente afetam o interesse e a reação das CP quanto à 

motivação e à busca por aperfeiçoamento (FULLAN, HARGREAVES, 2000, p. 43). 

O perfil das participantes foi apenas um dos aspectos importantes para iniciar 

a caminhada em busca do objetivo central. Conforme já mencionado, outros 

questionamentos foram feitos, seja com as participantes, seja sobre os documentos 

oficiais.  

Assim, analisamos o capítulo II do Regimento Escolar do município, 

especificamente o trecho que versa sobre as atribuições do CP e, em seguida, 

verificamos as atribuições da mesma função sob a ótica das próprias 

coordenadoras. 

No que diz respeito ao Regimento Escolar, foi possível observar que a figura 

do CP como formador com ou para o uso das TDIC não aparece nos trechos 

analisados. Isso sugere que se espera do CP posturas mais voltadas às questões 

administrativas – em alguns momentos até de “verificador” de trabalhos, de rotinas, 

de semanários –, deixando de lado a postura reflexiva, mediadora, articuladora e 

transformadora da prática. 

Para as CP, a função está muito mais voltada às questões burocráticas do 

que pedagógicas ou formativas e não revela indícios de formações, reflexões e 

pontos voltados ao uso das TDIC, seja para formação, gestão ou questões 

pedagógicas. Além disso, foi possível inferir que o cotidiano dessa função está 

largamente preenchido com questões burocráticas e rotineiras, que acabam por 
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tomar grande parte do período de trabalho, sem espaço para reflexões, como se os 

fatos se dessem em uma sequência interminável de afazeres e de acontecimentos. 

Um dos mais importantes compromissos do CP, segundo Bruno (2012, p. 80), fica 

de lado: preparar o professor para uma atuação que incorpore novas formas de 

acesso ao conhecimento. 

Em seguida, verificamos qual o uso que as CP fazem das TDIC no exercício 

de sua função. As respostas nos mostraram um uso muito mais reativo do que ativo. 

Ou seja, não estão evidentes buscas por novas formas de uso das TDIC com a 

função de modificar práticas de ensino e de aprendizagem – o que demandaria ação 

por parte dos profissionais –, mas a reação ao meio, ou seja, a ideia de que as TDIC 

se encerram em enviar e receber e-mails, lançar notas dos alunos. Pouco aparece o 

uso do computador para a produção de conhecimento ou, ainda, para práticas que 

impulsionem transformações no ato de ensinar e de aprender. 

Outra questão posta foi quanto à compreensão das CP sobre o que seriam 

TDIC integradas ao currículo. Quanto a esse questionamento, foi possível observar 

que as entrevistadas compreendem o currículo como o currículo prescrito e que 

estão bastante ligadas ao desenvolvimento deste sempre atrelado aos conteúdos 

existentes no livro didático.  

As respostas majoritariamente indicaram que as participantes entendem que 

a integração das TDIC ao currículo tem como objetivo tornar as aulas menos 

“maçantes”, motivar os alunos e realizar tarefas que antes eram executadas no 

papel. A interdisciplinaridade também é vista como integração das TDIC. 

A pouca formação das participantes em relação ao uso das TDIC, 

evidenciadas nas respostas aos questionários, pode exercer uma influência forte 

quanto ao entendimento da integração de tecnologias ao currículo, ao uso que se 

faz dela nas escolas e à forma como investem nas formações continuadas de seus 

professores. A percepção das CP quanto à integração das TDIC ao currículo remete 

aos estudos de Sánchez (2002), indicando que se encontram no segundo nível de 

apropriação: conhecer as TDIC e utilizá-las para algumas tarefas, porém, sem 

intencionalidade curricular clara (SÁNCHEZ, 2002, p. 3).  

Embora o segundo nível de interação das TDIC seja predominante, é possível 

identificar indícios de mudança ao verificar que, para duas das entrevistadas, os 

dispositivos tecnológicos não são um fim em si mesmo, e sim meios de acesso à 

aprendizagem e à modificação da relação com o conhecimento. 
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Almeida (2010) e Almeida e Silva (2011), denominam o “currículo que é 

reconstruído por meio da web e demais propriedades inerentes às TDIC” de web 

currículo, que seria o uso significativo das TDIC integradas ao currículo e, se 

relacionarmos com a escala proposta por Sánchez (2002), seria o terceiro nível de 

integração das TDIC, onde elas estão à disposição para o uso sempre que for 

necessário, não apenas em tempos e espaço pré-determinados. Então, para atingir 

um web currículo, podemos verificar nessa pesquisa que falta ainda entendimento 

sobre o currículo em si e também sobre a possibilidades e potencialidades do uso 

das TDIC e da integração entre ambos com transformações mútuas. 

Junto à busca pelo entendimento do que seria a integração, também 

buscamos nos aproximar da compreensão das CP acerca das vantagens e dos 

limites do uso das TDIC na escola, justamente por entender o CP como figura 

fundamental para o desenvolvimento e qualificação dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Ao analisar as respostas, verificamos que, para as entrevistadas, 

tanto as vantagens quanto os limites giram em torno do professor e do aluno. 

Para o professor, seria uma vantagem ter as TDIC aliadas ao 

desenvolvimento das atividades, mas como um suporte, uma ferramenta de trabalho 

no âmbito pedagógico. As limitações quanto ao professor concentram-se na postura 

resistente e dificuldade em aliar as TDIC às propostas pedagógicas. 

As vantagens para o aluno giram em torno do estímulo e do aumento de 

interesse em estudar. Já as limitações estão no fato de os alunos compreenderem a 

seriedade do uso das TDIC, não tratando-as como brincadeira. 

Embora a concentração de limites tenha sido maior quanto às figuras do 

professor e do aluno, outro limite bastante recorrente, segundo as participantes, 

envolve toda a escola e está relacionada aos “problemas técnicos” de ordem 

estrutural, de ausência de recursos ou equipamentos e de problemas com sinal de 

internet, fatores aos quais estamos todos expostos. 

Em seguida, analisamos a relevância da atuação das CP na integração das 

TDIC ao currículo. É possível notar que todas as participantes têm plena consciência 

de sua função para que as TDIC adentrem as escolas e tomem mais espaços no 

desenvolvimento do currículo, sendo de grande importância privilegiar formações, 

parcerias e ações reflexivas que impulsionem a transformação da prática docente 

com as TDIC ligadas à produção de conhecimento. 

Quanto ao papel do CP nesse processo de integração das TDIC ao currículo, 
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as respostas estiveram atreladas à forma como elas entendiam as vantagens e 

limitações do uso das TDIC. Elas se colocaram como figuras responsáveis por 

incentivar o uso, mediar o processo e transpor as limitações. Assim, entendem que 

cabe a elas, formadoras, proporcionar vivências, acompanhar a atuação do 

educador e criar situações para a reflexão coletiva (ALMEIDA, 2003, p. 15). 

Quanto às percepções acerca de sua atuação como formadora para a 

integração das TDIC ao currículo, foi possível diagnosticar certo distanciamento da 

prática formativa, da formação continuada, que emerge do cotidiano escolar e das 

necessidades do grupo. Ao comparar as posturas e percepções das CP sobre a 

atuação de formadora, porém, é possível notar grande mudança de paradigma se 

relacionarmos as respostas obtidas em março de 2013 às de novembro de 2013, 

após a realização de uma formação para gestores escolares com foco em práticas 

de formação. 

Em março de 2013, mês de realização das primeiras entrevistas, as 

participantes, majoritariamente, anunciaram o quão difícil era exercer a função de 

formadora. Concluímos isso ao verificar que, nas respostas dadas, sempre 

apareciam a palavra “difícil” e a expressão “não consegue”. 

Também havia uma convicção de que a colaboração e a troca não fossem 

ações formativas. Em novembro de 2013, as respostas das entrevistadas foram 

muito diferentes, revelando um cenário com maiores condições de reflexão, ação e 

transformação da prática pedagógica. As principais palavras obtidas como resposta 

foram “aprendizado”, “crescimento”, “oportunidade”, “discussão” e “parceria”.  

A última análise foi quanto aos limites e possibilidades de atuar como 

formadora. Iniciamos com os limites e os principais fatores foram a insegurança e a 

resistência do professor. Esses fatores apareceram isolados e também atrelados um 

ao outro, como se a novidade levasse à resistência, ou a resistência fosse um 

empecilho para abrir-se para o novo. Trata-se da negação dos docentes em deixar a 

zona de conforto e passar a atuar na zona de risco (PENTEADO, 2000, p. 32). 

Como possibilidades de atuar como formadora, em todos os relatos apareceu 

primeiramente o HTPC como uma possibilidade, pois é o momento onde todo o 

grupo está reunido. Mas as discussões, o estar junto, a parceria e a troca de 

experiências entre os pares foram os fatores que, além de citados, tiveram maior 

importância nas falas das CP. Podemos entender que as possibilidades de formação 

estão imbricadas ao cotidiano escolar, que emergem da prática e que, segundo as 
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entrevistadas, devem priorizar as discussões, as parcerias e a partilha de saberes, 

gerando reflexões e possibilitando transformações. Compreendemos que as práticas 

de formação devem estar em função dessa busca pela transformação, pela 

melhoria, por práticas cada vez mais aperfeiçoadas que tragam as reais mudanças 

que almejamos nos processos de ensino e nos processos de aprendizado.  

Neste momento, retornamos à nossa questão central avaliando que as 

coordenadoras pedagógicas aqui investigadas evidenciam que sua atuação é fator 

preponderante para a integração das TDIC ao currículo. Elas entendem a 

necessidade de estar junto aos professores, de ser parceiros de trabalho, de 

colaborar com as trocas de experiências como reflexão e de priorizar a escola, as 

questões que emergem do cotidiano – como a entrada das tecnologias nesse 

espaço como fator irreversível de mudança e inovação desse cenário tão complexo. 

Ainda assim, é preciso considerar que a superação das dificuldades é um trabalho 

diário e que a integração das TDIC ao currículo está apenas começando nas escolas 

investigadas. 

Com base nas discussões, é possível compreender que, para as 

entrevistadas, ainda se mostra distante uma atuação como formadora para o uso 

das TDIC. No entanto, existem alguns indícios dessa postura, mas ainda há muito a 

ser feito, principalmente se pensarmos na importância do CP atuar em três 

dimensões, conforme Placco et. al (2011): articuladora, formadora e transformadora. 

Tratando dessas três dimensões e relacionando-as com essa pesquisa, 

podemos entender o CP como articulador de um projeto pedagógico que inclua a 

entrada das TDIC nas salas de aula, articulando currículo e práticas que envolvam 

as TDIC. 

Enquanto formador, que seja possível atuar como par que traz subsídios para 

o trabalho pedagógico, fomentando discussões, reflexões e questionamentos sobre 

as TDIC, dessa forma, trabalhando na dimensão transformadora. 

Esta investigação não tem a pretensão de esgotar as possibilidades de 

discussões acerca do tema, tão amplo, complexo e em constante modificação. 

Podemos, no entanto, deixar aqui algumas contribuições que podem subsidiar 

melhorias nos processos formativos dos CP da Secretaria de Educação pesquisada, 

bem como de demais interessados. Assim, evidenciamos algumas ações: 

 Existência no documento oficial do município da função do CP com 

caráter formativo, priorizando a escola como lócus da formação 



116 
 

 
continuada, evitando desvio da função do CP e assegurando a sua 

atuação na articulação de práticas que levem à transformação do 

espaço em que atua; 

 À SE, promover e garantir formação continuada em serviço aos CP, 

onde possam ter momentos de reflexão em grupo, troca de 

experiências entre os pares, discussões acerca das TDIC e sua 

integração ao currículo; 

 Subsidiar momentos de pesquisa, estudo e aprofundamento teórico 

acerca do que é ser formador, do que é integração de TDIC ao 

currículo e como desempenhar sua função nesse cenário, de forma a 

envolver os professores e a comunidade escolar, oportunizando o 

crescimento pessoal e profissional; 

 Fomentar atitudes positivas quanto à utilização pedagógica das TDIC, 

assegurando o desenvolvimento de competências que provoquem os 

docentes quanto às diversas possiblidades de produção de 

conhecimento e que induzam o impacto nas aprendizagens dos alunos; 

 Pensar em formações continuadas em grupo, presenciais e a distância, 

que valorizem a integração das TDIC para as equipes de gestão 

constituídas por CP, professores e gestores, mobilizando-os para os 

processos de mudança e inovação e proporcionando momentos de 

reflexão que remetam à prática pedagógica, ou seja, articulados com 

questões que emergem do cotidiano. 

 

Ao tratar da formação para o CP, ou seja, formar o CP como formador, 

acredito que seja importante, além das ações anteriores, provocar reflexões que 

levem os CP a: 

 Repensar como se aprende e como se ensina com a presença das 

TDIC; 

 Compreender o que é ser formador de seus pares, em ações 

presenciais e a distância, e como intervir em práticas pedagógicas no 

âmbito das TDIC. 

Diante dessas questões, reflexões, diálogo com a teoria e com a contribuição 

das coordenadoras participantes desta pesquisa, no que diz respeito à integração 
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das TDIC ao currículo, acredito que o CP seja a figura principal nesse cenário de 

inovação, transformação. Com isso, compreendo que essa tarefa não seja fácil e 

que a responsabilidade seja de alta complexidade, exigindo cada vez mais o 

exercício da liderança, da postura reflexiva e articuladora, bem como da busca 

constante por conhecimento. Nessa busca por crescimento profissional e pessoal, 

entendo que essa função de formador exija também um acompanhamento – ou seja, 

a formação contínua do formador – que seja simultâneo ao exercício de sua função, 

permitindo-lhe reflexão acerca de sua própria prática. 

Esta investigação me permitiu grandes reflexões partindo de diferentes 

perspectivas, a partir das quais atuo ou já atuei ao longo da minha caminhada na 

Educação. Enquanto pesquisadora, pude retomar muitas questões acerca dessa 

área, suas nuances e peculiaridades, tão evidentes quando observadas por outra 

ótica. Enquanto professora, vejo hoje o coordenador como um parceiro, uma 

importante figura na escola que tem suas potencialidades e fragilidades, mas que, 

quando mergulhado na verdadeira postura de coordenador, será o líder da 

transformação. O olhar de formadora me aproxima das necessidades de me 

autoformar para poder propor reflexões e ações que façam sentido para aquele que 

pretendo “formar”. Finalmente, enquanto coordenadora, me questionei sobre 

diversas práticas e posturas que tive durante minha atuação nessa função – “como 

fazer diferente?” é uma provocação que sempre me perseguirá. 

Dessa forma, pretendo continuar minha busca por respostas, por 

conhecimento e por compartilhar com a comunidade os saberes dos quais pude me 

aproximar nesta investigação.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Autorização para realização de pesquisa 

Eu, ______________________________________________________, 

responsável pela Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul, declaro 

estar informado da metodologia que será desenvolvida na pesquisa “A atuação do 

coordenador pedagógico na formação continuada de professores do Ensino 

Fundamental I para a integração das novas tecnologias ao currículo: três visões 

diferentes”, realizada por Kelly Szabo para a elaboração de dissertação de Mestrado 

em Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob 

orientação da Professora Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. 

A pesquisadora realizará entrevistas, questionários e acompanhamentos de 

campo ao longo do ano de 2013 com as equipes gestoras e o corpo docente das 

unidades escolares participantes do projeto Khan Academy nas Escolas. 

A implantação do projeto Khan Academy nas Escolas servirá como cenário de 

pesquisa a respeito da atuação do coordenador pedagógico e não está vinculada à 

Fundação Lemann, sendo de inteira responsabilidade da pesquisadora. 

 Ciente de que sua metodologia será desenvolvida conforme a resolução CNS 

196/96 e demais resoluções complementares, autorizo a realização da pesquisa. 

São Caetano do Sul, ___ de _________ de 2013. 

______________________________________________ 

Nome: 

RG: 

Cargo: 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Eu, _____________________________________________________, estou 

sendo convidado(a) a participar de um estudo denominado “A atuação do 

coordenador pedagógico na formação continuada de professores do Ensino 

Fundamental I para a integração das novas tecnologias ao currículo: três visões 

diferentes”, cujo objetivo e justificativa é repensar a atuação do coordenador 

pedagógico na formação continuada de professores do Ensino Fundamental I para a 

integração das novas tecnologias ao currículo sob três visões diferentes.  

A pesquisa será realizada ao longo de 2013 por Kelly Szabo para a 

elaboração de dissertação de Mestrado em Educação: Currículo, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Professora Dra. Maria 

Elizabeth Bianconcini de Almeida. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de conceder entrevista 

no início e no fim de 2013, além de preencher questionário de perfil. Estou ciente de 

que as entrevistas terão áudio gravado pela pesquisadora e de que tal material será 

utilizado pela mesma e não será divulgado. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, 

tais como a melhoria da prática e atuação do coordenador pedagógico na formação 

continuada de professores.  

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e se desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. Foi-me 

esclarecido, igualmente, que eu posso optar por métodos alternativos, como por 

exemplo, preenchimento de questionário, onde não será necessária a gravação de 

áudio.  
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A pesquisadora envolvida com o referido projeto é Kelly Szabo e com ela poderei 

manter contato da seguinte forma: ksc.kelly@hotmail.com ou (11) 98466-4217. 

É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como me é garantido 

o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 

minha participação. 

  Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo 

entrar em contato com o CEP – Sede Campus Monte Alegre, localizado no andar 

térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, sala 63-C, Rua Ministro Godói, 969 – 

Perdizes, São Paulo – SP. CEP: 05015-001, tel./fax: (11) 3670-8466, e-mail: 

cometica@pucsp.br.  

 

São Caetano do Sul, ____ de __________________ de 2013. 

 

 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

________________________________________________ 

Kelly Szabo (Pesquisadora Responsável)  

 

________________________________________________ 

    Testemunha 

 

 

 

 

mailto:ksc.kelly@hotmail.com
mailto:cometica@pucsp.br
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APÊNDICE C - Questionário de perfil para elaboração de dissertação de 

Mestrado – PUC-SP – 2013 – Coordenadores pedagógicos  

 
Quando for necessário, pode escolher mais de uma alternativa. 

 
1. Sexo: (   ) FEMININO     (   )  MASCULINO 

 

2. Idade: 
 

3. Possui Formação Superior (Graduação)? (   ) SIM   (   ) NÃO  
Se sim, qual (is)? ________________________ 

 

4. Possui algum curso de Pós-Graduação? (   ) SIM   (   ) NÃO  
Se sim, qual (is)? ________________________ 

 

5. Já participou de algum curso sobre Tecnologias Educacionais?  
(   ) SIM   (  ) NÃO   -  Se sim, qual (is)?   ________________________  

 

6. Tempo de atuação na Educação: 

Em sala de aula: ____ anos 

Na coordenação pedagógica: ___ anos 

Como coordenadora desta escola: ____ anos 

 

7. Você tem acesso à internet em sua residência? (   ) SIM   (   ) NÃO 
 

8. Qual dispositivo utilizado? (   ) computador     (   ) tablet      (   ) celular/smartphone 
 

9. Qual a frequência de acesso? 

(   ) Sempre  

(   ) Geralmente  

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

 

10. Qual a finalidade do acesso à internet em sua residência? 
(   ) Enviar/receber e-mails 

(   ) Acesso a Redes Sociais 



129 
 

 
(   ) Informações 

(   ) Profissional 

(   ) Fazer compras / efetuar operações financeiras  

(   ) Outros: _______________________________________________ 

 

11. Em seu trabalho, você possui acesso à internet? (   ) SIM   (   ) NÃO  
 

12. O uso de tecnologias na minha prática pedagógica é útil. 
(   ) Concordo plenamente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 
13. Faço o uso de novas tecnologias em meu trabalho por imposição.  

(   ) SIM   (   ) NÃO 
 

14. Minha interação com computadores e internet é clara e compreensível. 
(   ) Concordo plenamente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

15. Minha interação com smartphones e outros dispositivos móveis é clara e 
compreensível. 

(   ) Concordo plenamente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

16. Enquanto líder educacional tenho apoiado o uso de tecnologias na ação 
docente. 

(   ) Concordo plenamente 
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(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

17. Tenho receio em utilizar computadores e programas educacionais pelo medo 
de cometer erros que eu não possa corrigir. 

(   ) Concordo plenamente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 
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APÊNDICE D – Transcrição das entrevistas realizadas com as cinco CP em 

março/2013 – Fase 1 

 

Quais as principais tarefas que você realiza em seu cotidiano enquanto CP? 

 “Bem, conferir os planejamentos, conferir os semanários, bater se o que está no 

planejamento está dentro do que elas estão propondo no dia a dia em sala de aula. 

Participar de algumas aulas pra verificar a dinâmica, como está a postura delas, tem 

o atendimento individualizado que acabamos discutindo as questões pontuais de 

alguns alunos. De tarefas da coordenação pedagógica com relação à formação acho 

que é isso, estar sempre atenta ao trabalho que elas estão realizando em sala de 

aula, através desses controles.” (CP1) 

“Bom, as essenciais são olhar semanários, a observação de sala de aula que 

atualmente está bem focada, toda semana. Temos trocado muito no sentido de 

planejamento, de conseguir contemplar o planejamento, os conteúdos de uma 

maneira que as crianças aprendam e tenham alcançado os objetivos. Diariamente 

eu converso com as professoras, tenho a programação da observação de sala de 

aula. Uma vez por semana eu olho semanário, autorizo, faço aquelas observações 

nas atividades que elas vão dar, fora a troca. Auxilio um aluno com dificuldade, a 

professora, as crianças de inclusão, então tem todo um trabalho voltado ao 

pedagógico. Nenhuma atividade é aplicada sem passar por mim, sem minha 

autorização, então eu vejo se está contemplando o que está no semanário, no 

planejamento delas, geralmente vou acompanhando e se tiver alguma dificuldade 

com aluno de inclusão, tem os planejamentos flexíveis.” (CP2) 

“Olha, principalmente reunião com as professoras, acompanhamento dos 

planejamentos, dos semanários e das atividades, inclusive avaliativas.” (CP3) 

“Bom, checar e-mail, responder e-mail, verificar semanário, verificar diário de classe, 

verificar planejamento, verificar atividades que serão dadas em sala de aula, atender 

aluno, atender professor, fazer o HTPC para que seja um momento de formação, 

garantir que os alunos aprendam em sala de aula com esse professor, cumprir 

agenda de reuniões, de convocações, de cursos proporcionados pela própria 

Prefeitura. Acho que é isso; a lista é grande.” (CP4) 
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“Eu auxilio no planejamento, nas atividades, até na elaboração do semanário.” (CP5) 

Qual o objetivo do uso de tecnologias em seu trabalho? 

“Enviar e receber e-mail.” (CP1) 

“Usos profissionais, e-mail.” (CP2)  

“Enviar e receber email, utilizar o sistema de notas on-line, utilizar a plataforma e 

acessar sites educativos.” (CP3) 

“Trabalho, responder e-mail e escrever e-mail sobre trabalho, pesquisa.” (CP4) 

“E-mail.” (CP5) 

Como você entende sua atuação enquanto formador de professores? 

(março/2013) 

“A gente tem várias questões. Primeiro que muitas vezes não conseguimos fazer o 

papel do coordenador, a parte pedagógica, porque a gente acaba lidando com a 

parte comportamental, com a parte da estrutura, então, muitas vezes a gente não 

consegue trabalhar 100% no pedagógico. Com relação à formação dos professores 

acho que é a principal realmente. Eu tento sempre estar junto, tentando esclarecer 

algumas questões com eles. Montei um planejamento para que eu conseguisse ter 

um atendimento individualizado, porque no momento que a gente tá tudo junto no 

HTPC, a gente acaba trabalhando com recados, as meninas acabam tendo que 

trabalhar nos grupos delas para fazer o planejamento. Então assim, meu momento 

de formação com elas é o momento individualizado que acaba sendo nas aulas 

vagas. Só que é muito difícil essa parte da formação, porque temos muitas entradas, 

muitas coisas elas não entendem, outras coisas elas acham que tem que lidar só 

com o papel. É complicado.” (CP1) 

“Muito difícil. É assim, eu acho que é importante essa função, mas eu não entendo 

como uma formação, eu entendo como uma troca, porque muitas vezes eu aprendo 

com elas, então a gente está sempre trocando e eu estou sempre trazendo. Com 

esse novo trabalho de formação, estamos aprimorando, agora estou entendendo 

que estou mais formando do que trocando, mas mesmo assim estamos sempre em 

busca dessa troca, não da formação.” (CP2) 
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“Olha, eu entendo que sou uma pessoa que precisa estar sempre estimulando, 

acompanhando e motivando, principalmente confiando, formando uma equipe 

coesa, que elas confiem em mim e eu nelas, reciprocidade também é algo que eu 

acho bem importante.” (CP3) 

 

“Entendo a função, entendo que é importante, mas a gente não consegue fazer 

isso.” (CP4) 

 

“Eu atuo sempre, meu objetivo é sempre ajudar, sempre colaborar com os 

professores. Eu estava falando com a diretora ainda essa semana, eu acho que eu 

tenho ainda muito a aprender e sempre que eu posso estou ajudando, pensando 

sempre em ajudar.” (CP5) 

 

Em sua opinião, o que é integração curricular? 

“Ah, na verdade acho que a gente vem trabalhando com isso há algum tempo. 

Conseguimos pegar o conteúdo e procurar dentro da internet, dentro dos jogos, 

alguma coisa que possamos trazer pra eles. Acho que pra mim isso é integração, 

buscar pra que não fique tudo no papel, aquela aula maçante, dentro dessas 

tecnologias, acho que essa é a integração, você conseguir listar lá. Por exemplo, a 

gente tem 5º ano: o conteúdo é imenso em história e você vai falar sobre as 

capitanias hereditárias, tratado de Tordesilhas. Então a gente pega esse tema e 

procura alguma coisa, um videozinho, e passa pra eles. Assim poupamos até um 

pouco do tempo que eles gastariam com o papel. Acho que integrar é isso, o 

currículo com a tecnologia, a gente acaba trabalhando bastante isso.” (CP1) 

“Que uma disciplina entra na outra, não precisamos separar, eu posso trabalhar 

português dentro de geografia e matemática dentro de história e assim vai. Tudo 

ajuda, se utilizar o computador aí que fica tudo mais misturado mesmo, porque 

podemos pegar lá uma atividade de história que tem números romanos nas datas, 

que tem textos pra ser lidos, que tem outras coisas, que envolvem outras disciplinas. 

O computador ajuda a interagir, a misturar as disciplinas uma com a outra.” (CP2) 

“Integração curricular? Em minha opinião integrar todos os conteúdos, não tem a 

caixinha da matemática, a caixinha do português, das ciências, é tudo junto! Só que 
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infelizmente temos uma visão segmentada dos saberes, e na verdade é tudo uma 

coisa só, que a gente segmenta. Não sei quem inventou isso de segmentar, na 

verdade é tudo uma coisa só, você consegue dar uma boa aula de geografia e de 

português junto, é interdisciplinaridade! Quanto à tecnologia, entendo como uma 

ferramenta a mais, você pode dar os mesmos conteúdos, a mesma aula, só que 

com um algo mais, que é a ferramenta, que tanto pode auxiliar na aula em si, 

deixando-a mais gostosa, como na ampliação dos conteúdos, ir além do que tem 

nos livros.” (CP3) 

“Entendo currículo como aquilo que precisamos trabalhar com o aluno naquele ano, 

ou naquele segmento, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º. Agora na parte tecnológica, acho que 

ainda temos muito o que agregar, se pudéssemos usar tablets, ter acesso aos 

computadores, isso seria excelente, acho que amplia o conhecimento, o professor 

tem mais recursos em sala de aula. Se você está com o acesso, você já abre aquilo 

ali na hora ‘ah, então vamos pesquisar em uma fonte segura!’, e já dá a resposta. 

Acho que ainda está muito longe disso, pensando em rede pública. Em São Caetano 

do Sul já temos alguns avanços, mas pensando em rede pública ainda falta 

bastante.” (CP4) 

“Integração curricular é quando você prepara uma atividade e você interage com 

outras, com várias disciplinas.” (CP5) 

 

Na sua opinião, qual o papel do CP na integração das tecnologias ao 

currículo? 

“É um mediador. Muitas vezes sabemos que alguns profissionais têm algumas 

restrições, tudo depende da forma como a gente lida com o profissional e como lida 

com a tecnologia. Você tem que saber mediar, saber lidar com os profissionais pra 

passar “olha é uma coisa nova, é diferente, mas a gente consegue, isso tudo é pra 

melhorar”. Ser o mediador desse processo. O coordenador tem que trabalhar junto 

com esses professores, é dia a dia, é sentar, mostrar que é possível. É realmente o 

trabalho mais difícil, você ajuda, se não dá certo você faz tudo de novo.” (CP1) 
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“Eu acho que meu papel é quase que total pra ajudar nessa interação do currículo, 

das novas ferramentas, da tecnologia, de tudo que possa ajudar os alunos a 

aprender, então eu acho que meu papel é fundamental.” (CP2) 

“Meu papel é primeiro participar, dar o exemplo, estar sempre inteirada do que está 

acontecendo, ajudar mesmo as professoras e os alunos, estar sempre junto 

acompanhando, estar junto mesmo.” (CP3) 

“Eu vejo que é uma responsabilidade do coordenador em fazer isso, de fazer com 

que o grupo entenda que é importante, que não, não podemos fugir, mas sempre 

somos barrados por uma questão de recurso, nem sempre o professor tem um 

recurso em casa, então eles têm um agora, mas não sabemos por quanto tempo ele 

vai ficar com esse computador. Às vezes ele não tem como adquirir um computador, 

então fica resistente. Acho que o coordenador precisa motivar o grupo a usar melhor 

a ferramenta, tem no laboratório, então vamos ao laboratório. Hoje é muito difícil 

quem não tem um computador em casa, muito difícil, mas os professores têm outras 

prioridades... Às vezes ele precisa ter o computador com ele, quando tem cinco 

minutos ele quer usar e às vezes fica difícil, não tem onde plugar, a internet não 

pega. Esses problemas eu acho que atrapalham um pouco, mas eu acredito que 

eles estão abertos pra usar melhor a tecnologia.” (CP4) 

“Incentivar cada vez mais, eu acho que a tecnologia vem com tudo, nós precisamos 

dela hoje, você vê que tudo é na área da informática, as crianças adoram, cobram, 

você percebe que elas cobram, gostam, então eu acho que vem agregar, vem 

ajudar.” (CP5) 

 

Qual a sua opinião sobre o uso das tecnologias no desenvolvimento do 

currículo?  

“Muda tudo. Com as tecnologias, conseguimos otimizar o tempo: se você planeja 

uma aula de 50 minutos que os alunos vão utilizar o livro, você terá 30 a 40% do que 

você planejou finalizado. Com as tecnologias é diferente, se você está com os nets, 

com a lousa digital, acho que conseguimos fechar os planejamentos, eles têm mais 

interesse, acho que é primordial.” (CP1) 
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“Eu acho que, quando a professora leva a sério e acredita que o uso da tecnologia 

vem acrescentar, muda bastante coisa. Só que também é difícil conseguir com os 

alunos, porque eles estão acostumados com essa tecnologia pra jogar, pra brincar, 

pra entrar nas redes sociais, e não pra aprender, pra você ter um jogo educativo até. 

Então isso é um pouco difícil, você monitorar toda a sala pra que eles não saiam 

desse foco que é a aprendizagem. Eu acho que tudo leva à aprendizagem, mas 

temos que ter um planejamento e seguir, e o difícil pra professora é isso mesmo, é 

você ter o controle da sala e colocar na cabeça deles que aquele momento não é 

pra fazer o que eles querem, que a gente tem um planejamento a ser seguido, e que 

eles tem que continuar com aquilo, não fugir pra onde eles querem, porque se 

deixar...” (CP2) 

 

“Eu acho que muda, que é mais motivador para o aluno. O conteúdo em si não 

muda, talvez o conteúdo que você vai dar é o mesmo, mas a forma de você aplicar 

esse conteúdo, de você ensinar esse conteúdo, talvez fique mais gostoso, mais 

motivador, com mais recursos. Então muda, sim.” (CP3) 

 

“Eu acho que muda. Em minha opinião, muda. Muda porque você consegue fazer 

um trabalho melhor, o documento que você entrega para o aluno fica mais bonito, 

quando você faz uma atividade no computador você pensa sobre ela, às vezes você 

tem uma atividade pronta, pra você pedir para o professor refazer, corrigir uma 

palavra errada, então ele xeroca, conserta por cima. Quando ele aprende a usar o 

recurso, a gente fala “podia melhorar essa palavra, aqui tem um erro”, é rápido, você 

imprime uma coisa que já está 100% observada, que não tem nada a ser mexido e 

eu acho que muda, muda sim a forma de trabalho. Quando ele aprende, quando ele 

aceita trabalhar com a tecnologia, ele domina, eu acho que fica mais rápido pra ele, 

ele trabalha melhor.” (CP4) 

 

“No geral, eu acho que muda e eles estavam precisando disso, o que é muito bom. 

Nós estamos assim, na era da tecnologia; o aluno pede isso, pois o aluno tem isso 

em casa. Então, pra maioria dos professores eu acho que isso tudo vem a agregar, 

vem pra ajudar.” (CP5) 
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Quais as vantagens e os limites do uso das TDIC? 

 

“As vantagens são muitas, porque a gente consegue aliar a tecnologia à didática, 

consegue ter um olhar amplo quando trabalha com as tecnologias, por exemplo, nos 

projetos com a Fundação ou a Positivo que as professoras conseguem trabalhar 

atividades dentro das tecnologias. Limites são os que esbarram nos problemas 

técnicos, internet... o que é problema eu acho que são os professores que ainda não 

conseguem aliar as tecnologias às propostas.” (CP1) 

 

“Acho que a vantagem é que já é um estímulo para aluno porque já vai aprendendo 

de maneira diversificada e você tem várias estratégias dentro do uso da tecnologia. 

O limite é que a gente tem sempre que ficar de olho, pois, sempre que dá, eles dão 

uma escapadinha, então assim, precisa ficar de olho nesse uso que é superlegal 

mas que tem o lado ruim se a gente não souber ponderar.” (CP2) 

 

“Então, vantagens são todas, desde que bem planejada. O limite é não fazer disso 

uma brincadeira, é levar isso a sério, então tem que planejar antes, pensando numa 

sala de aula. Tem que planejar antes, é um recurso a mais, agora se não for bem 

planejado vira uma brincadeira, a criança entende como uma brincadeira.” (CP3) 

 

“Eu acho que as vantagens são que você amplia, o aluno fica mais interessado, 

algumas aulas ficam mais ricas e o professor consegue ampliar o seu trabalho. Eu 

acho que não existe nada que possa atrapalhar, só a resistência do professor com o 

uso da tecnologia, mas quem domina só tem a ganhar.” (CP4) 

 

“As vantagens que eu acho é que é uma ferramenta que agora, a criança de hoje em 

dia eu acho que precisa disso, dessa tecnologia. Para eles eu acho que é mais 

prazeroso para estudar, eles preferem se estiver só informatizado do que a lousa, o 

giz, você percebe que eles gostam mais e eles estão além de tudo isso. Vieram três 

aluninhos aqui, eu com minha idade tenho algumas dificuldades, eles falavam 

tranquilamente, você vai lá no laboratório de informática eles dominam, entram, te 
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dão um baile. E outra, pra eles eu acho muito melhor, quando você fala “hoje vai ter 

aula no laboratório”, já faz parte da rotina. Eu acho que não tem limite, acho que eles 

vão avançando.” (CP5) 
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APÊNDICE E – Transcrição das entrevistas realizadas com as cinco CP em 
novembro/2013 – Fase 2 
 

Ao longo deste ano a SE ofertou algum tipo de formação para o CP com foco 

em sua função?  

 

“Sim.” (CP1) 

 
“A gente fez o [Programa] Técnicas Didáticas.” (CP2) 
 
“Sim.” (CP3) 
 
“Sim.” (CP4)    
 
“Teve a capacitação.” (CP5) 
 
 
Ao longo deste ano a SE ofertou algum tipo de formação para o CP com foco 
no uso de tecnologia? 
 
“Para a gestão, não.” (CP1) 
 
“A gente fez o curso do Khan e alguns da Positivo também.” (CP2) 
 
“Sim.” (CP3) 
 
“Não diretamente, nós tivemos por conta do Projeto Khan, mas diretamente, não.” 
(CP4) 
 
“Sim.” (CP5) 
 
 
Você buscou alguma formação ao longo deste ano que tratasse do uso de 
tecnologia na escola? 
 
“Não.” (CP1) 
 
“Não.” (CP2) 
 
“Não, particularmente, não.” (CP3) 
 
“Eu fiz uma formação fora da rede, mas não com o foco em tecnologia.” (CP4) 
 
“De tecnologia, não.” (CP5) 

 

Quais possibilidades de atuar enquanto formador que você identificou ao 

longo deste ano? 
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“Foram imensas, discutimos várias coisas este ano, de avaliação, de planejamento 

também, porque até então a gente tinha um modo fechado de fazer planejamento. 

Então acho que este ano, enquanto coordenadora, foi um trabalho realmente de 

formação, não era aquela coisa só de cobrar, só de pedir; discutimos várias coisas 

sobre tecnologia, coisas novas para os professores, foi bem grande mesmo. Para as 

TDIC, a experiência que a gente teve com o projeto deu um norte, embora já 

utilizássemos as tecnologias mas antes era uma questão assim, a gente começava 

como uma obrigação e ‘ah, está chegando, vai ter que fazer’. Mas o que eu percebi 

ao longo do ano, as pessoas tiveram sim como uma obrigação porque quando 

chega da Secretaria da Educação você fala ‘tem que fazer, vamos fazer!’, nem 

acredito que façam de qualquer jeito mas quando percebem que dá resultado, as 

possibilidades acabam sendo imensas porque vão sempre ultrapassando os limites, 

as expectativas vão sempre crescendo e elas vão colocando isso dentro do trabalho. 

Então as possibilidades são imensas e é engraçado porque você pensa assim: ‘vou 

trabalhar a formação das tecnologias’. Para aquele professor que tem certa 

dificuldade, isso é muito difícil, mas quando ele vê que o restante do grupo tem 

facilidade, consegue e tem a parceria dessas pessoas, ele percebe que realmente 

tem condições.” (CP1) 

 

“Ficamos sempre atrelados ao HTPC, porque qualquer horário fora do trabalho 

depende muito do professor querer. Como fica tudo muito corrido, fica atrelado ao 

horário de trabalho, por isso coloco sempre no HTPC. Quanto às TDIC, as 

possibilidades não são tão grandes, são poucas e nem sempre são vistas com bons 

olhos por conta das dificuldades de cada um, das especificidades. Então eu tenho a 

oportunidade de formar no HTPC, fora desse horário fica bem difícil, porque tem que 

ter o interesse e a vontade.” (CP2) 

 

“Sempre tenho oportunidade, sempre que eu identifico a necessidade de, eu abro 

espaço para a oportunidade, em HTPC, em grupo, individual, chamo aqui, ‘vamos 

fazer juntos’! Até pra desenvolver uma prova, por exemplo, tem professoras que não 

dominam ainda essa habilidade, por incrível que pareça. Então, houve mais como 

acompanhamento, porque quem trabalhou com o projeto já tinha mínimas noções 

que eram suficientes, então eu acompanhei, não precisei formar ninguém.” (CP3) 
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“Uma coisa que eu, enquanto coordenadora, vinha tentando fazer era trazer uma 

leitura, alguns assuntos de interesse do grupo pra tratar lá, não que não trouxesse, 

então se vamos discutir indisciplina, vamos buscar quem fala de indisciplina e vamos 

estudar. Só que você fica perdido, entram outros assuntos no meio, o HTPC fica 

burocrático, tem que dar um monte de recado, quando vê já deu o horário e a 

proposta que você trouxe se perdeu. Com algumas técnicas da formação, meio que 

profissionalizamos isso, então a pauta vinha pronta, você tinha que cumprir, os 

recados vinham num papel e era entregue ao professor, quem tinha dúvida nos 

procurava depois; a gente tinha uma pauta de uma hora e quarenta e não dava pra 

se atrasar. Nisso conseguimos implementar algumas leituras por prazer, algumas 

leituras pra embasar o que iríamos trabalhar e com isso também trabalhar outras 

coisas que estavam relacionadas diretamente com uma boa aula, foi muito 

produtivo. Sempre retomamos essa ideia de que o HTPC tem que ser um momento 

de formação, de estudo, de compartilhar o que é trabalhado e melhorado. Sobre as 

TDIC, o coordenador precisa conhecer, fuçar, ensinar o grupo. Então as ações de 

estar junto, fazendo e organizando, e quando a gente identificava alguma prática 

bacana no grupo, trazer esse professor para compartilhar, fazendo do espaço de 

formação não só “eu ensino e vocês aprendem”. Então você tem uma prática boa? 

Traz que a gente vai socializar.” (CP4) 

 

“Eu acho que tem que ter o respeito, então tudo é muito bem conversado, uma 

parceria, elas me ajudam, elas estão sempre fazendo coisas novas, estão prontas 

pra aprender, tem que ser essa parceria, as duas partes cederem. Eu tive pouca 

oportunidade, pois estava afastada, mas eu procurei incentivar, fazer junto, porque é 

uma sala de 30 alunos e o professor sozinho não dá conta, então esse estar junto, 

apoio, incentivo, parceria, aprender junto.” (CP5) 

 

Quais limitações de atuar enquanto formador você identificou ao longo deste 

ano? 

 

“Tudo o que chega novo dá uma certa insegurança porque você não conhece. As 

limitações também são de início, você passa a conhecer, vai estudar antes de 

passar para os professores com segurança. Limitações acho que não temos, porque 
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temos que buscar sempre e passar para eles de forma mais coesa. Então, talvez no 

início por insegurança, mas depois acaba fluindo. Acho que limitação é aquilo 

mesmo, do professor que não está inserido, que não conhece e que tem um certo 

preconceito com isso. Depois que ele passa a conhecer, acho que não é mais 

limitação.” (CP1) 

 

“Eu acho que não tem muita barreira. O uso, a especificidade de cada um, nem 

sempre todos acham que é bom e fácil de usar.” (CP2) 

 

Eu tive inicialmente problema com professora que não acreditava, que não estava a 

fim de se envolver com tecnologias! Infelizmente, não há mais espaço pra esse tipo 

de professor, não há. É doído falar isso, mas não há espaço. Estamos falando de 

uma rede, mas acho que até em escolinha não tem espaço pra esse tipo de 

mentalidade ‘ah, não dá, não quero, não vou fazer’. Então você está fora. 

Inicialmente eu tive essa barreira e tive que superar com outro profissional; depois 

disso, tudo bem.” (CP3) 

 

“Eu acho que consegue, talvez não plenamente, pois sempre fica uma coisa 

devendo. Procuro buscar sempre, mas nós achamos que nunca é o suficiente. 

Quando você vai ensinar o aluno, ele está numa condição de aprendizagem bem 

diferente da sua. Quando você lida com professor, tem professor que tem pós-

graduação, as pessoas têm uma visão diferente... Tem gente que fala ‘o 

coordenador é formador? Ele que vai me formar? Que besteira!’. Isso é bem 

complicado. Por isso, eu procuro tornar esse espaço um espaço de discussão, 

porque na discussão todo mundo vai aprender. Eu também busco cursos fora, busco 

sempre aprender pra que eu possa trazer; se eu vou a uma palestra procuro trazer, 

se tem algum livro, trago também. Se faço um curso, procuro tirar tudo o que eu 

puder e repassar. Quanto às TDIC, eu acho que na verdade é o professor não ter 

recurso. São Caetano é muito pioneiro nas coisas, há uns três anos ou mais deu um 

laptop para cada professor, cada professor seria pesquisador, com sistema de 

notas, diário on-line. Só que o professor não podia levar esse computador para casa 

porque tem o seguro que era muito alto, então a função para a qual foi proposta se 

perdeu. Se o professor não tem o recurso, isso atrapalha. Hoje o professor já tem 

seu próprio laptop e também já pode levar o da escola, já está meio velhinho, mas 
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ajuda. Se o cara tem que entrar todo dia no sistema pra fazer a chamada, então ele 

tem que levar pra sala de aula, tem que andar com o computador. Agora sabemos 

que receberemos um tablet, acho que vai ser mais bacana! Vai agilizar o trabalho do 

professor. A promessa é que chegue até dezembro, nós ainda não recebemos. 

Então às vezes é o recurso, vamos todos pra sala de informática, vamos pra 

biblioteca, pra que todos possam usar o recurso. Às vezes é a internet que não 

funciona como desejamos, enfim, essas coisas.” (CP4) 

  

“Sempre tem, elas são resistentes. Você tem, primeiro de tudo, que ouvir. Elas 

reclamam, falam, aí você vai com jeito, explica, argumenta, eu cedo de um lado, elas 

de outro. Com computador, teve resistência. Eu tenho professora que não tem 

familiaridade, que não quer aprender. Tem professor que fala que deixa de explicar 

na sala de aula e perde tempo com tecnologia porque não domina. Então faltou o 

querer; essas são as barreiras.” (CP5) 

 

Como superar práticas isoladas que caracterizam as ações da maioria dos 

indivíduos que atuam na formação docente? 

 

“Esse ano a gente a gente teve um ganho com a formação para gestão, porque fez 

com que aqueles que não pensassem como coordenador pedagógico passasse a 

pensar e exercer; alguns têm isso claro, outros não. A demanda das escolas é muito 

grande, às vezes fazemos outras funções e acabamos deixando a formação por 

último e o curso fez com discutíssemos e pensássemos nisso. Acho que só com 

discussão e diálogo a gente consegue perceber e fazer com que isso mude. Nessas 

discussões a gente começa a ver isso. Essa parceria é importantíssima, quando a 

gente começa a falar, a se colocar no lugar do outro, ter o olhar do coordenador, ter 

o olhar do professor, do diretor, a gente vai vendo por todos os ângulos o que é 

estar dentro da escola, aí não se torna isolado mesmo, quando a gente dialoga com 

os pares isso já não é mais isolado.” (CP1) 

 

“Foi bem legal, a formação trouxe várias estratégias pra gente realizar as formações 

no HTPC, e isso era em todas as escolas, porque inclusive depois a gente tinha que 

discutir, acho que é uma forma, trazer as estratégias, mostrar que não é um bicho de 

sete cabeças, que não é difícil. Se você não gosta, você pode passar a gostar, 
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porque tem coisas que são legais que você aprende junto. Se você não sabe, você 

acaba gostando menos e fazendo menos.” (CP2) 

 

“Então, sendo uma rede de escolas, uma rede municipal, uma rede particular, eu 

acho que tem que partir da rede as ações formativas, podem ser ações formativas 

proporcionadas por eles ou trocas de experiências. Se eu sei, eu posso ser uma 

tutora, posso compartilhar as minhas experiências; quem não sabe pode expor 

aquilo que não sabe, fazer uma ‘terapia de grupo’ e trocar. Acho que é o único jeito.” 

(CP3) 

 

“Quando você tem uma cobrança de um planejamento, um acompanhamento 

semanal que o coordenador faz, tem um professor, por exemplo, tem uma matéria 

que você gosta mais de ensinar do que outra e não dá pra você protelar e dizer ‘vou 

deixar pro final do ano, quem sabe não dá tempo’. Não, ele tem um cronograma pra 

seguir, ele tem um planejamento e se ele for um cara profissional ele vai fazer isso 

de acordo com o que foi planejado e combinado com a equipe.” (CP4) 

 

“Eu acho um pouco difícil, acho que a própria pessoa tem que se conscientizar que 

ela precisa disso, o mais importante é você, você querer, não adianta eu querer 

impor alguma coisa que você não quer. Eu tenho dificuldade, mas eu quero, eu 

estou pronta pra aprender, aí eu vou pedir pra fazer junto, se ficar com dúvida vou 

pedir pra fazer de novo, o importante é querer.” (CP5) 

 

Você acredita que se o uso da TDIC estiver atrelado ao currículo minimiza o 

uso individual? 

 

“Sim, com certeza. Por que a gente já vive num mundo muito individualista, as 

pessoas acham que ao sentar no computador, mesmo que estejam cercadas de 

pessoas, estão ali vivendo sozinhas. Aliando isso ao coletivo faz com que se 

perceba que é possível trabalhar em conjunto.” (CP1) 

 

“Diminuiria, porque além do saber e gostar você tem a estratégia de usar.” (CP2) 

 

“Minimiza, se estiver atrelada ao currículo, com certeza.” (CP3) 
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“Eu acho que sim, acho que ter um roteiro, ter um compromisso, como se fosse um 

projeto que tem começo, meio e fim, ele está aqui e tem que chegar ali com a turma 

dele. Então vai adaptando esse caminho para que se organize, para que faça uso 

adequado do computador, dos recursos, dos programas que ajudam nessa 

organização. Acho que fica bem mais fácil.” (CP4) 

 

“Eu acho que, se tiver tudo alinhado, você pode sim aumentar o uso, melhorar o 

entendimento do conteúdo.” (CP5) 

 

Como você entende sua atuação enquanto formador de professores? 

(novembro/2013) 

“Eu posso dizer que este ano foi um ano bom com relação ao coordenador enquanto 

formador, porque discutimos bastante sobre práticas. O grupo é bem equilibrado, é 

um grupo que às vezes não aceita as coisas, que às vezes fala ‘se nós vamos fazer 

isso, nós vamos fazer por quê?’. Acho que, enquanto formador, mesmo com 

assuntos que às vezes não geravam no grupo alguma situação positiva, era 

discutida, então como formação realmente foi um ano de muita discussão e de abrir 

novos caminhos.” (CP1) 

 

“Neste ano eu dei uma crescida, aprendi bastante e devo ao curso de formação para 

gestão. O que a gente propõe no HTPC nem sempre tem uma discussão tão rica 

quanto quando a gente propõe uma coisa que já discutiu antes, que você tem 

condições, porque você aprendeu, você discutiu, se aparecer uma dúvida você tem 

como responder. Então foi bem legal, eu cresci bastante e isso fez o grupo crescer e 

entender outras estratégias, o uso de outras técnicas dentro da sala de aula.” (CP2) 

 

“Em processo de desenvolvimento, sempre estou me autocriticando: ‘tenho que 

melhorar’, ‘tenho que ler isso’, ‘nossa, como não sabia disso?’. Eu acho que vai ser 

assim a vida inteira.” (CP3) 

 

“Eu acho que foi boa mas ainda pode melhorar, sempre dá pra melhorar bastante. 

Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com a CP5, ela tem uma maneira de 
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coordenar diferente da minha, da minha prática. Acho que eu pude aprender muita 

coisa, muita coisa que eu não fazia e que é válido, outras coisas que realmente eu 

não vou fazer mesmo porque não combina comigo. Então essa oportunidade que eu 

tive de trabalhar junto e ver uma outra pessoa atuando, porque o coordenador é 

sozinho na escola, é função única, só tem ele, não tem como dividir, é como se 

fosse um estágio. Esses dias mesmo eu fiz uma série de anotações de coisas que 

eu achei interessante do jeito que ela faz e anotei pra não esquecer, porque depois 

passa e você esquece. Coordenar é assim, você aprende a coordenar coordenando, 

acho que agora eu já estou quase boa.” (CP4) 

 

“Eu fiquei pouco na escola mas acho foi tudo bem, tudo dentro do esperado. Eu tive 

muitos professores novos, até eles se engajarem há uma preocupação. O trabalho 

de parceria com a CP4 foi muito bom, foi o melhor ano de todos.” (CP5) 

 

Existe algum indício ou proposta de superação para 2014? 

 

“Bem, eu comecei a fazer uma análise, já estou conversando com as professoras 

nesse conceito, o que deu certo esse ano, o que deu errado, o que eu acho que a 

gente tem que manter e o que eu acho que tem que excluir. Já comecei a conversar 

com elas essa semana inclusive, discutindo enquanto equipe, pois às vezes pode 

ser um olhar que esteja muito além ou até abaixo do esperado, então eu  queria 

discutir com elas isso. Então já tenho planos de coisas que não acontecerão mais ou 

que acabarão acontecendo.” (CP1) 

 

“Com certeza, já tenho até uma pastinha com as sugestões para 2014.” (CP2) 

 

“Todas, eu nunca paro de estudar, de avaliar, de questionar, ‘será que está certo?’, 

‘será que está bom?’. Estou sempre me autoavaliando, essa é a perspectiva.” (CP3) 

 

“Eu acho que sim, que ainda tem umas coisas que eu preciso estudar, aprender, 

algumas coisas de computador que eu preciso aprender também, de programas que 

vão me facilitar o trabalho com as meninas, acho que por aí.” (CP4) 

 

“Eu acho que sempre tem que ter uma capacitação para que a gente vá crescendo, 
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podendo se atualizar e poder passar isso para os professores.” (CP5) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Artigos 19 e 20 do documento Regimento Escolar da Prefeitura de 

São Caetano do Sul, dispostos no Título II – Da Estrutura Organizacional, 

Capítulo II – Das Atribuições e Relações Hierárquicas, Seção II – Do Apoio 

Técnico Pedagógico. 

Art. 19. A Coordenação Pedagógica, subordinada à Direção, tem por objetivo 

garantir a unidade do planejamento e a eficácia de sua execução, proporcionando 

condições para a participação efetiva de todo o corpo docente, unificando-o em 

torno dos objetivos gerais da unidade escolar. 

Art. 20. O Coordenador Pedagógico tem as seguintes atribuições:  

I- Participar da elaboração do Plano Escolar coordenando os aspectos referentes 

às proposições curriculares; 

II- Promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades 

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, os Planos de 

Curso e planos de aulas, além de planos de trabalho expressos através de 

projetos específicos; 

III- Acompanhar o desenvolvimento da elaboração das atividades diversificadas 

realizadas com os alunos, pelos professores.  

IV-  Estudar e adequar a metodologia didática e procedimental do professor ao 

desenvolver os conteúdos com o aluno.  

V-  Supervisionar o desenvolvimento dos projetos pela formação oferecida pela 

Secretaria Municipal de Educação;   

VI-  Orientar, pontuar e oferecer ao professor novas formas de estratégias para 

mediar a aprendizagem dos alunos, referentes a determinados conteúdos; 

VII-  Analisar, de acordo com a proposta pedagógica da escola, a qualidade e 

estética das atividades, avaliações e outros instrumentos avaliativos, elaborados 

pelos professores; 

VIII-  Orientar individualmente os professores na questão da metodologia adequada 

ao relacionamento e atendimento a diversidade dos alunos em sala de aula; 
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IX-  Proporcionar momentos de estudo teórico que abordem a questão da 

heterogeneidade, tema de grande importância para o trabalho com as atividades 

diversificadas, para atender as necessidades individuais; 

X-  Acompanhar o professor em sua prática-pedagógica, observando e analisando 

suas produções e o desenvolvimento dos conteúdos e dos projetos fazendo 

devolutivas sobre seu trabalho; 

XI-  Ouvir, orientar e acompanhar o professor no conhecimento e cumprimento das 

suas responsabilidades no trabalho docente, de modo a gerar um clima que 

proporcione o desenvolvimento pessoal e social dos elementos da escola; 

XII-  Tratar com respeito e educação a comunidade escolar; 

XIII-  Produzir relatórios de suas atividades e participar da elaboração do relatório 

anual da escola; 

XIV- Acompanhar e orientar o professor; 

XV- Orientar e acompanhar atividades e procedimentos, desenvolvidos pelos 

professores que ministram aulas do apoio escolar pedagógico; 

XVI- Auxiliar a orientação educacional no estabelecimento de metas, buscando o 

desenvolvimento dos alunos e a parceria junto à família; 

XVII- Solicitar junto à orientação educacional, o encaminhamento para diagnósticos 

dos alunos que apresentaram dificuldades de aprendizagem; 

XVIII- Elaborar e apresentar à Direção o seu plano de trabalho; 

XIX- Auxiliar os coordenadores de área e professores na elaboração, execução e 

avaliação do planejamento; 

XX- Acompanhar e vistar os diários de classe trimestralmente;  

XXI- Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos e projetos de 

trabalho no nível da Escola, cursos e classes, visando a assegurar a eficiência e 

a eficácia do desempenho dos mesmos para melhoria dos padrões de ensino; 

XXII- Estimular as reformulações de programas, métodos, técnicas, critérios de 

avaliações e demais instrumentos operacionais da ação didático-pedagógica; 

XXIII- Propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de 

professores; 

XXIV- Proceder ao levantamento de interesse dos professores e do pessoal 

administrativo para a programação de cursos de aperfeiçoamento e atualização 

a serem promovidos pela Escola ou por outras entidades; 
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XXV- Assessorar a Direção da Escola, especificamente quanto a decisões relativas a 

matrícula, transferência, adaptação, agrupamento de alunos e organização de 

horário de aula; 

XXVI- Controlar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do 

aproveitamento deficiente, em colaboração com os Professores, estudando em 

conjunto, o encaminhamento que deve ser dado no sentido da superação dos 

problemas; 

XXVII- Coordenar a programação e execução de reuniões pedagógicas; 

XXVIII- Participar das Reuniões de Pais e Mestres e colaborar com o processo de 

integração Escola - Família - Comunidade; 

XXIX- Organizar e manter atualizado o acervo de documentos relativos às atividades 

de Coordenação. 

 


