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RESUMO 

 

 

A política pública de formação em serviço, difundida nos últimos anos, envolvendo 
políticos da Educação, formadores e professores, tem sido alvo de produção teórica 
crescente, promovendo debates, análises, propostas e investimento dos sistemas de 
ensino com maior frequência na formação de professores no local de trabalho. Esta 
pesquisa procura compreender as contribuições da política pública de 
desenvolvimento profissional no local de trabalho de coordenadores pedagógicos e 
professores. Para tanto, a opção metodológica assumida foi a abordagem 
qualitativa, com a obtenção de dados descritivos, com o contato direto e prolongado 
no campo de investigação, possibilitando a identificação das perspectivas dos 
participantes e compreensão das experiências formativas vivenciadas no processo 
que envolve a política pública de formação.  Os sujeitos pesquisados são 
coordenadores pedagógicos, professores de dez escolas do Ensino Fundamental I e 
formadores da secretaria municipal do município de Caieiras. Para coletar os dados, 
foram utilizados como métodos, entrevista, questionário, observação e análise 
documental de formação em serviço desenvolvida com coordenadores pedagógicos 
e professores. O referencial teórico envolve quatro temáticas que dialogam entre si, 
à medida que discutem questões como, o coordenador pedagógico, na perspectiva 
que aborda a formação de professores como sua função essencial como formador, 
diante das inúmeras atribuições do seu cargo como apontam Almeida (2007), 
Clementi (2007), Christov (2001), Ferreira (2011) e Guimarães, et al 2008;  a 
formação em serviço como uma política pública prevista na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996), no Referencial para a Formação de Professores 
(1999) e no Catálogo da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de 
Educação Básica (2006), considerando o seu percurso da legislação à ação docente 
apoiada nas abordagens de Benachio e Placco (2012),  Christov (2001), Imbernón 
(2004) e Mizukami (2005 e 2006);  as contribuições  significativas sobre a 
aprendizagem da docência e a reflexão da prática pedagógica como ação formativa, 
segundo Mizukami et al (2004 e 2006), Nóvoa (1998,1999 e 2009) e Tardif (2002);  e 
o   desenvolvimento profissional da docência, alguns modelos e o seu processo, 
segundo Marcelo Garcia (1998, 1999 e 2010). Os resultados evidenciaram 
contribuições significativas da política pública de desenvolvimento profissional, 
indicando algumas potencialidades dos processos formativos no local de trabalho e 
possibilidades para discussões e novas pesquisas interessadas em ampliar 
conhecimentos nessa linha de investigação. 
 
 
Palavras-chave: Formação de professores, Formação em serviço, Coordenador 
Pedagógico, Aprendizagem da docência, Desenvolvimento profissional da docência.  
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ABSTRACT 

 

The public policy of widespread in-service training in recent years involving politicians 

of Education, teachers and trainers, has been the subject of increasing theoretical 

production, promoting debates, analysis, proposals and investment of education 

systems more frequently in training teachers on the workplace. This research seeks 

to understand the contributions of public policy on professional development in the 

workplace for pedagogical coordinators and teachers. Therefore, the methodological 

option chosen was the qualitative approach obtaining descriptive data with direct and 

prolonged contact in the field of research, enabling the identification of perspectives 

and understanding of the formative experiences of the participants in the process that 

involves the public policy training. Study subjects are coordinators, teachers from ten 

Elementary schools and trainers from the municipal council of the city of Caieiras. To 

collect data, the methods used were; interviews, questionnaires, observation and 

document analysis of service training developed with coordinators and teachers. The 

theoretical framework involves four themes that interact with each other as they 

discuss issues such as the pedagogical coordinator, on the view that teacher 

education is his/her essential function as a trainer before the numerous duties of his 

position as point Almeida (2007) Clementi (2007), Christov (2001), Ferreira (2011) 

and Guimarães et al 2008; training in service as a public policy under Law of 

Guidelines and Basis of National Education (1996), in Reference to training teachers 

(1999) and the Catalog of  National Network of Continuing Education for Teachers of 

Basic Education (2006), considering its course of action on legislation supported by 

Benachio Placco (2012), Christov (1998), Imbernon (2004) and Mizukami (2005 and 

2006); significant contributions to the learning of teachers and reflection of teaching 

practice as formative action, according Mizukami et al (1996 and 2002), Nóvoa 

(2009) and Tardif (2002), and the professional development of teaching, and its 

process models , according to Marcelo Garcia (1999). The results showed significant 

contributions of public policy of professional development, indicating some potential 

formative processes in the workplace and opportunities for discussion and further 

research in expanding knowledge in this line of investigation. 

 

Keywords: Teacher’s Learning, In-service Training.  Pedagogical Coordinator, 

Teacher´s Learning, Professional Development. 
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TABELA DE SIGLAS 
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FUNDEB - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
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IDEB – Índice de desenvolvimento da Educação Básica 
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INTRODUÇÃO 

 Na introdução deste trabalho, retomo à minha trajetória pessoal e profissional, 

considerando a importância de o leitor conhecer um pouco  da história e experiência 

vivida como educadora, o que me inspirou, inicialmente, na busca da compreensão 

do trabalho do coordenador pedagógico e a ação docente. 

 Minha experiência na coordenação pedagógica, como assistente de 

coordenação, começou no período em que ainda cursava a graduação em 

pedagogia e, posteriormente, como coordenadora pedagógica em escolas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio na rede particular de ensino; como 

diretora escolar, assumindo as funções pedagógicas e administrativas,  trabalhando 

diretamente com a equipe de coordenadores pedagógicos e ainda a experiência 

docente no ensino superior das disciplinas de Coordenação do Trabalho 

Educacional e Administração Escolar no curso de pedagogia. Tudo isso  aproximou-

me  e, ao mesmo tempo, instigou-me buscar a compreensão da realidade do 

trabalho do  coordenador pedagógico diante de tantas atribuições,  em especial, a 

formação continuada estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, bem como as consequências deste trabalho na  ação docente. 

 Informações interessantes e instigantes foram levantadas durante este 

percurso lecionando as disciplinas de Coordenação do Trabalho Educacional, 

através de estudos e entrevistas realizados por alunos e alunas do curso de 

Pedagogia com coordenadores das redes pública e privada de ensino. 

 Propondo uma atividade de campo para os alunos e alunas do curso de 

Pedagogia a partir de entrevistas realizadas semestralmente por dez ou doze grupos 

de cada uma das turmas nos anos de 2008 a 2010, com objetivo de levantar 

informações sobre o entendimento do profissional habilitado e responsável pela 

coordenação pedagógica da unidade escolar entrevistado, tanto sobre a sua função 

como coordenador pedagógico, bem como  as diversas atribuições e desafios 

encontrados no dia a dia no cenário escolar. 

 As entrevistas seguiam um roteiro com questões previamente construídas 

durantes as aulas, a partir de estudos de diferentes textos sobre o trabalho do 

coordenador pedagógico, dialogando com autores que estudam o tema como  

Almeida (2007), Bruno (2007), Guimarães (2006), Luck (2002), Placco (2006), Dabul 

(2008), Madalena Freire  (1997), Penteado (1976) e também o material da 
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Secretaria Municipal da Educação de Treinamento de Coordenadores Pedagógicos 

da Rede Municipal de Educação de São Paulo (2005).  

 Os textos discutidos nas aulas envolviam questões como: 

 - Quem é, e quem não é o coordenador pedagógico. Aquele que tem clareza, 

que tem consciência do seu papel, que orienta, que participa, que dá sentido à ação, 

que olha, que escuta e que não deixa a falta de definições de papéis e a 

insegurança desmotivarem a sua equipe.  

 - O coordenador pedagógico e a formação docente em serviço. Define os 

níveis de atuação do coordenador pedagógico, esclarecendo a importância de cada 

nível e atenção que o mesmo deve ter para não se deter demasiadamente em um 

nível de forma que não haja espaço para a formação continuada  e a construção do 

projeto pedagógico, fundamentais para o desenvolvimento profissional e a ação 

docente em sala de aula. 

 - O coordenador pedagógico e as atividades de início de ano. Aborda as 

tarefas específicas que devem ser garantidas no início do ano para que o 

coordenador tenha condições de ter o levantamento da caracterização de alunos e, 

posteriormente, preparar seus professores para recebê-los, conhecendo a própria 

realidade, que se renova a cada ano. 

 - Troca de experiências como possibilidade de produção de conhecimento. 

Trata-se de um estudo de cadernos de formação da rede pública estadual de ensino 

sobre a importância da formação em serviço do professor coordenador pedagógico a 

partir da troca de experiências e como possibilidade para a produção do 

conhecimento. 

 - Construção da proposta educacional. É um trabalho que pretende explicitar 

a ausência de trabalho coletivo nas escolas estaduais como meio para a elaboração 

de uma proposta educacional, oferecendo um roteiro que facilite o trabalho coletivo. 

 - Liderança e motivação. A partir da apresentação de diferentes estilos de 

liderança o texto descreve a importância do gestor escolar pode selecionar o estilo 

de liderança adequado de acordo com a circunstância, problema, equipe escolar e 

como ocorrem as relações interpessoais. 
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 - Observação, registro e reflexão. Instrumentos metodológicos sugeridos para 

educar o olhar da observação, uma verdadeira aprendizagem do olhar do educador 

e do educando. A observação é pontuada como não invasiva ao espaço do outro, 

sem pauta, sem planejamento, nem devolução. 

 Durante o estudo de cada texto, era nítida a impossibilidade de os alunos 

vislumbrarem um trabalho de coordenação pedagógica refletindo nas propostas dos 

textos, pois, suas experiências docentes ou como estagiários  da educação infantil e 

séries iniciais   apontavam para outra realidade, a falta de entendimento e 

compromisso do coordenador pedagógico. Como propõe Orsolon (2007): 

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. É 
fundamental o direcionamento de toda a equipe escolar, com a finalidade de 
explicitar seus compromissos com tal prática político-pedagógica 
verdadeiramente transformadora. (ORSOLON, 2007, p. 19) 

  
 Na formação desenvolvida com os alunos e alunas do curso de Pedagogia, 

com o objetivo de buscar um trabalho de coordenação pedagógica  sério e 

comprometido que a função exige, após o estudo de cada texto, cada grupo tinha 

como tarefa trazer para a aula seguinte uma experiência bem sucedida de 

coordenação pedagógica que os desafiasse à reflexão sobre a real possibilidade de 

um trabalho sério e comprometido com a educação. 

  Boa parte das experiências positivas1 trazidas e compartilhadas em  sala de 

aula era de coordenadores pedagógicos da rede pública de ensino de diversas 

                                                             
1 Exemplos de experiências positivas:  Parcerias que valem nota 10. O sucesso da colaboração entre 
coordenador e professor – Revista Gestão Escolar, 004. Outubro/Novembro 2009: 

1º. Zélia Janning, supervisora pedagógica da EM Professora Karin Barkemeyer, em Joinville, a 180 quilômetros 
de Florianópolis. A especialidade dela é Alfabetização, mas isso não a impediu de ajudar a professora Andréia 
Betina Legatzky Klitzke, do 5º ano, a implementar um projeto de Matemática sobre ângulos.  

2º. Gerente pedagógica Helen Costa Batista, da Escola Crescimento, em São Luís, tem formação em História e 
orientou Maria das Dores de Macedo Coutinho Raposo para encontrar as estratégias eficientes para o trabalho 
de produção de textos sobre contos de terror.  

3º. Supervisora pedagógica Fabiana Cristina Melo da EMEF São João Batista, em São Leopoldo, na Grande Porto 
Alegre, usou sua formação em Pedagogia para dar suporte aos alunos de 5ª e 6ª séries da professora de Arte 
Áudrea da Costa Martins em sua vitoriosa sequência didática sobre apreciação, recriação e composição de 
músicas contemporâneas. 
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regiões do Brasil, experiências estas, coletadas em revistas de educação que 

vinham de encontro à expectativa da maioria dos alunos e alunas, que acreditavam 

em uma coordenação pedagógica pública deficitária. Desta maneira, teve início uma 

reflexão sobre as possibilidades e impasses do trabalho do coordenador pedagógico 

na escola pública. 

 De igual modo, as entrevistas que se seguiam, apontavam uma minoria de 

coordenadores pedagógicos da rede pública com trabalho consciente e 

comprometido, em especial os da rede municipal de ensino.  

 Em algumas turmas do 5º. semestre do curso de  Pedagogia havia grupos 

com integrantes que moravam na cidade de Caieiras,  sendo que alguns 

trabalhavam como professores em escolas municipais, o que proporcionou  a 

oportunidade de entrevistas com coordenadores pedagógicos. 

 As entrevistas com os professores-coordenadores de Caieiras, assim 

denominados até o final de 2010, apontavam para um trabalho centrado na 

formação continuada e desenvolvimento profissional no local de trabalho, se 

aproximavam da teoria estudada na disciplina Coordenação do Trabalho 

Educacional. 

  Aliados aos dados coletados nas entrevistas, os depoimentos de alguns 

integrantes do grupo, que trabalhavam na rede municipal de Caieiras,  confirmavam 

a política educacional  existente e como esta  acontecia efetivamente junto aos 

professores e refletia em sua ação docente. 

 Neste sentido, ao olhar para minha trajetória como graduanda do curso de 

Pedagogia, em início de curso, assumindo uma assistência de coordenação com os 

desafios e demandas de uma escola de curso supletivo e técnico noturno, devendo 

atuar como articuladora do trabalho docente estabelecida pela função, contudo, sem 

que tivesse uma ação consciente naquele momento pela falta de formação e falta de 

experiência profissional, tive a necessidade urgente de buscar auxílio e formação.   

 Ao me deparar com os desafios da nova função, busquei auxílio com minha 

professora do curso de Pedagogia,  Maria Amélia, uma grande formadora que na 

época desenvolvia sua pesquisa de doutorado sobre o ensino público da educação 

básica. A professora Maria Amélia me permitiu, durante o período da manhã, 

observar a escola onde era diretora, a mesma em que realizava sua pesquisa de 

doutorado. 
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 A experiência funcionou como um estágio em que pude vivenciar sendo 

desafiada a todo instante a observar e analisar estratégias de trabalho para que a 

ação docente em sala de aula se efetivasse, a necessidade de  um trabalho em 

equipe, colaborativo e bem articulado pela gestão pedagógica, acompanhado de 

perto pela gestão administrativa.  

 Colocando-me à disposição para aprender durante um ano frequentando 

aquela escola no período matutino, posso dizer que foi uma experiência de 

desenvolvimento profissional significativo, o que representou um avanço em minha 

formação inicial. Naquela época, comecei a me confrontar com uma questão prática 

que,  hoje, me remete  a Batista  (2001): 

A coordenação pode se configurar como prática social caracterizada pela 
mediação técnico-pedagógica na medida em que traduza consideração 
pelos sujeitos envolvidos e suas histórias; compromisso com um projeto 
educativo que esteja sintonizado com diálogos entre e com diferentes; 
assunção do trabalho coletivo como uma importante estratégia de trabalho; 
investimento num processo de planejamento baseado na cooperação e na 
troca de saberes e experiências.(BATISTA, 2011 p.111)  
 

 No decorrer dos anos que se seguiram, pude experimentar a complexidade 

das tarefas de coordenação pedagógica e administrava, pois, a partir da primeira 

experiência, sempre atuei na docência  e na gestão pedagógica e administrativa, 

encantando-me,  em especial, pela formação  dos professores, tarefa esta 

transferida para a escola cada vez mais responsabilizada pelo desenvolvimento 

profissional do professor e, ao mesmo tempo, me instigou a buscar no trabalho de 

pesquisa contribuições  e propostas para o trabalho do coordenador pedagógico 

refletido  na ação docente. 

 Assim, observa-se a relevância de uma pesquisa para analisar as 

contribuições de uma política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho envolvendo o coordenador pedagógico e o corpo docente na formação em 

serviço, levantando subsídios quanto à importância de tais contribuições na ação 

docente refletida em sala de aula.  

 

 Tomando como base a política pública educacional da SME de Caieiras foi 

definida a seguinte questão: 

 Como coordenadores pedagógicos e professores dos anos iniciais do  

ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as 
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contribuições da política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho?  

 A partir da questão posta foi possível delinear os objetivos que servirão de 

diretrizes na análise dos dados coletados na busca  das respostas referentes a 

análise de tais contribuições, sendo possível determinar como objetivo geral:  

 Analisar as contribuições da política pública educacional do Município 

de Caieiras no desenvolvimento profissional de coordenadores e professores 

no local de trabalho. 

 Tendo como objeto de investigação compreender como os coordenadores e 

professores da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as contribuições da 

política pública de desenvolvimento profissional no local de trabalho, alguns 

objetivos são delineados neste trabalho: 

 1. Conhecer e analisar os processos formativos realizados e o processo de 

reflexão explicitado pelos coordenadores pedagógicos e professores. 

 2.  Analisar os procedimentos e as situações de formação e reflexão dos 

coordenadores pedagógicos  e professores durante a sua formação. 

 3. Analisar, sob a ótica dos  coordenadores e professores, os fatores que 

influenciam os seus processos de desenvolvimento  profissional. 

 4. Analisar, sob a ótica dos professores e coordenadores pedagógicos, como 

as estruturas formativas dos profissionais na escola têm reflexos em sua prática 

pedagógica. 

 5. Indicar potencialidades dos processos formativos para o desenvolvimento 

profissional analisado.  

 A escolha do município de Caieiras foi devida a experiências positivas 

trazidas para a sala de aula no curso de pedagogia durante as aulas da disciplina 

Coordenação do Trabalho Pedagógico, em que alunas entrevistaram coordenadores 

pedagógicos, constatando o quanto cada um deles se aproximava ou se distanciava 

da fundamentação teórica.   
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 As entrevistas mostravam que, em sua maioria, os entrevistados da rede 

pública de ensino municipal de diversas regiões do Estado de São Paulo 

apresentavam um perfil comprometido com o trabalho pedagógico, bem como com a 

formação continuada. Em especial, as entrevistas oriundas das escolas municipais 

de Caieiras, onde alunas que também eram professoras na rede municipal de ensino 

deste município apontavam a preocupação e a efetivação da formação continuada 

em serviço nas escolas onde atuavam. 

 Aliado às informações acima, o índice do IDEB2 de Caieiras 

comparativamente ao índice do município de São Paulo, suscitou o interesse na 

escolha do campo para a pesquisa. 

 O resultado do IDEB – 2009 aponta que, dos 25 municípios do estado do 

estado de São Paulo que participaram da prova, Caieiras foi o município que obteve 

o melhor índice da região, acima da média estabelecida. O resultado desta prova 

aponta para o crescimento da rede municipal de ensino fundamental ligado à 

qualidade e ao compromisso de todos os educadores que estão envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem.  

 A partir dessa introdução, o presente trabalho foi organizado em quatro 

capítulos. 

 O primeiro capítulo apresenta o contexto em que foi realizada a pesquisa, a 

opção metodológica assumida, a seleção dos sujeitos, os instrumentos de coleta de 

dados utilizados e o percurso  trilhado a partir dos objetivos, da natureza da 

pesquisa, das fontes e das estratégias utilizadas para a tabulação, categorização  e 

análise de dados,  a partir da proposta de André e Lüdke (1986). 

 

O papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e 
ativo entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidências 
que serão estabelecidas a partir da pesquisa. È pelo seu trabalho como 

                                                             
2 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação básica - criado pelo Inep  - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa Anísio Teixeira, em 2007, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes 

para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e 

matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias 

de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. Numa escala que vai de zero a 10 faz uma 
radiografia da qualidade da educação nas séries iniciais (1ª a 4ª) e nos anos finais (5ª a 8ª) do ensino 
fundamental e também no ensino médio. O objetivo do MEC é, a partir deste instrumento, traçar metas de 
desempenho bianuais para cada escola e cada rede dos 5.563 municípios brasileiros até 2021. Para essa 
data, o desafio é alcançar índices entre 5 e 6 em todos os níveis de ensino. 
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pesquisador que o conhecimento específico do assunto vai crescer, mas 
esse trabalho vem carregado e comprometido com todas as peculiaridades 
do pesquisador, (...) (p. 5) 
 

  Na pesquisa, foram utilizados diferentes instrumentos para coleta de dados 

como questionários, observação, entrevistas e documentos pelo contexto que 

permitiu a coleta realizada na SME3 e nas 10 EMEFs4 do município de Caieiras. 

 O segundo capítulo apresenta os referenciais teóricos que subsidiam a 

pesquisa, e, portanto, a análise dos dados. Os referenciais são apresentados em 4 

eixos distintos, que dialogam entre si, à medida que discutem questões sobre os 

formadores, a  formação e o desenvolvimento profissional. O eixo I   apresenta  

coordenador pedagógico, na perspectiva de que a formação de professores é sua 

função essencial como formador, diante da inúmeras atribuições do seu cargo como 

apontam Almeida (2006); Clementi (2007); Christov (2001); Ferreira (2011);  

Guimarães, et al 2007. O eixo II apresenta a formação em serviço como uma política 

pública prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), no 

Referencial para a Formação de Professores (1999) e no Catálogo da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica5 (2006), 

considerando o seu percurso da legislação à ação docente apoiada nas abordagens 

de Benachio e Placco (2012),  Christov (2001), Imbernón (2004) Marcelo Garcia 

(1999) e Mizukami (2005 e 2006).    O eixo III aponta para contribuições 

significativas sobre a aprendizagem da docência e a reflexão da prática pedagógica 

como ação formativa, conforme a teoria de Mizukami et al (1996 e 2002), Nóvoa 

(1992, 2003 e 2009) e Tardif (2002).  E  o eixo IV  - que conceitua  desenvolvimento 

profissional da docência, apresentando alguns modelos, bem como seu processo, 

segundo Marcelo Garcia (1998 e 1999). 

 No terceiro capítulo, tomando como base os dados coletados na SME e nas 

EMEFs no percurso da pesquisa, são apresentados os formadores, os projetos de 

formação desenvolvidos  e  alguns momentos formativos que fazem parte da política 

pública de formação construída ao longo de dez anos de trabalho dirigido pelo 

mesmo secretário da educação.  

                                                             
3 SME – Doravante esta sigla será utilizada para Secretaria Municipal de Caieiras 
4 EMEFS – Doravante esta sigla será utilizada para Escolas Municipais do Ensino Fundamental 
5
A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, constituída em julho 

de 2004, surgiu como resposta à necessidade de articular a pesquisa, a produção acadêmica à 
formação dos educadores, processo que não se completa por ocasião do término de seus estudos 
em cursos superiores. 



24 

 

 O quarto capítulo trata da análise dos dados coletados, buscando apresentar 

a política pública de formação do município de Caieiras, sob a ótica dos 

coordenadores  e professores, analisando o processo formativo, os fatores  que 

influenciam os processos de desenvolvimento profissional e a maneira pela qual os 

momentos formativos promovem a reflexão da prática pedagógica no local de 

trabalho,  dialogando com os autores que estudam a formação em serviço, a 

aprendizagem da docência e o desenvolvimento profissional, apontados nos 

capítulos anteriores.  

 As considerações finais apontam, a partir da análise de dados levantados, as 

contribuições da política pública educacional de desenvolvimento profissional de 

coordenadores e professores no local de trabalho, para a relevância dos 

resultados, indicando potencialidades dos processos formativos no 

desenvolvimento profissional. 
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CAPÍTULO I  

 A PESQUISA 

 

 O capítulo inicial do trabalho apresenta o contexto em que foi realizada a 

pesquisa, seu percurso  a partir dos objetivos, da natureza da pesquisa, das fontes 

e das estratégias utilizadas para a tabulação e análise dos dados. 

 Tomando como base a política pública educacional da SME de Caieiras, 

evidenciada anteriormente, foi definida a seguinte questão: 

 Como coordenadores pedagógicos e professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as 

contribuições da política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho?  

 A partir da questão posta, é possível delinear objetivos que servirão de 

diretrizes na análise dos dados coletados na busca das respostas referentes a 

análise de tais contribuições, sendo possível determinar como objetivo geral:  

 - Analisar as contribuições da política pública educacional do Município de 

Caieiras no desenvolvimento profissional de coordenadores e professores no local 

de trabalho. 

 Tendo como objeto de investigação compreender como os coordenadores e 

professores da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as contribuições da 

política pública de desenvolvimento profissional no local de trabalho, alguns 

objetivos são delineados neste trabalho como: 

 1. Conhecer e analisar os processos formativos realizados e o processo de 

reflexão explicitado pelos coordenadores pedagógicos e professores. 

 2.  Analisar os procedimentos e as situações de formação e reflexão dos 

coordenadores pedagógicos e professores durante a sua formação. 

 3. Analisar, sob a ótica dos coordenadores e professores, os fatores que 

influenciam os seus processos de desenvolvimento profissional.  

 4. Analisar, sob a ótica dos professores e coordenadores pedagógicos, como 

as estruturas formativas dos profissionais na escola têm reflexos em sua prática 

pedagógica. 
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 5. Indicar potencialidades dos processos formativos para o desenvolvimento 

profissional analisado. 

  

1.1 OPÇÃO METODOLÓGICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

 A partir da delimitação do problema da pesquisa, bem como do 

estabelecimento de objetivos, houve a preocupação com a definição quanto à opção 

metodológica a ser assumida na busca de respostas à questão proposta como 

problema da pesquisa. Desta maneira, a opção metodológica assumida foi a 

abordagem  qualitativa, situando a seleção dos sujeitos, definindo o processo de 

coleta e análise de dados a partir da proposta de André e Lüdke (1986). 

O papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e 
ativo entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidências 
que serão estabelecidas a partir da pesquisa. É pelo seu trabalho como 
pesquisador que o conhecimento específico do assunto vai crescer, mas 
esse trabalho vem carregado e comprometido com todas as peculiaridades 
do pesquisador, [...]  (ANDRÉ  e LUDKE1986, p. 5.)  

Assumir a abordagem qualitativa implicou a obtenção de dados descritivos 

com a pesquisadora com  contato direto e prolongado no campo de investigação, 

tornando possível identificar as perspectivas dos participantes e compreender as 

experiências vivenciadas no processo que envolve a política pública de formação. 

Bogdan e Biklen (1994) apontam características básicas que configuram a 

abordagem qualitativa:  

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento. 

 2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. 

 3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

 4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador. 

 5. A análise de dados tende a seguir um processo indutivo. 

 Desta maneira, eles acreditam que tal abordagem envolve a obtenção de 

dados descritivos, através do contato do pesquisador com a situação de pesquisa, 

enfatizando o processo a partir da perspectiva dos participantes. Um grande desafio 

para uma pesquisa educacional, pois demanda aprofundamento das informações, 

bem como atender os diferentes elementos da realidade do campo pesquisado. Tal 
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possibilidade ocorreu pela proximidade com o objeto de estudo através dos métodos 

de coleta de dados utilizados como a observação, entrevistas, questionários e 

análise documental. 

 A observação, sob a abordagem qualitativa como método cientifico, teve 

como base o planejamento da mesma, determinando com antecedência, o quê e de 

que maneira ocorreria, como proposto por André e Ludke (1986):  

A primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a delimitação do 
objeto de estudo. Definindo-se claramente o foco da investigação e sua 
configuração espaço-temporal, ficam mais ou menos evidentes quais 
aspectos do problema serão cobertos pela observação e qual a melhor 
forma de captá-los. (ANDRÉ  e LUDKE, 1986 p. 25.) 

 Primeiramente, os registros detalhados das observações seguiram o proposto 

por Bogdan e Biklen (1994), compreendendo a descrição dos sujeitos; a 

reconstrução de diálogos; as descrições de locais, eventos e atividades durante as 

visitas à SME de Caieiras e às EMEFs; as reuniões de formação dos  

coordenadores pedagógicos da rede; exposições e apresentações dos fechamentos 

dos projetos das EMEFs, seguindo o registro detalhado do que ocorreu  apresentado 

em anotações com reflexões e esclarecimentos necessários. 

 As entrevistas foram importantes técnicas utilizadas na coleta de dados, pois 

permitiram o aprofundamento de informações obtidas a partir de outras técnicas, 

como  os questionários escritos e as observações. As entrevistas seguiram o tipo 

semiestruturada, desenvolvendo-se a partir de um roteiro previamente estabelecido, 

em tópicos sequenciais, sendo o registro de algumas, através de anotações durante 

a entrevista, outras com gravação direta. Devido à natureza interativa das 

entrevistas, foi possível abordar temas complexos de forma esclarecedora de 

diversos pontos, pois “... na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” 

(André e Ludke, 1986 p. 33). 

 Os questionários com perguntas abertas e fechadas foram elaborados 

objetivando coletar informações pontuais sobre perfil, formação acadêmica, acesso 

ao cargo, formação em serviço, contribuições da formação, estrutura formativa e 

reflexos da formação na reflexão da prática.  
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1.2 CAMINHOS PERCORRIDOS  

  

 A escolha da SME de Caieiras, já descrita anteriormente na introdução deste 

trabalho, apresentou um grande desafio, o entendimento e abertura da SME para a 

efetivação da pesquisa. Primeiramente foi realizada uma pesquisa no site da SME 

para conhecimento da estrutura, hierarquia e escolas jurisdicionadas. Durante a 

pesquisa preliminar foi constatado que as escolas do ensino fundamental 

totalizavam dez escolas, localizadas uma em cada bairro da cidade; pouquíssimas 

escolas centralizadas, algumas mais distantes, e outras no extremo, na divisa com 

a cidade de Franco da Rocha, na periferia, e situadas em locais de risco. Pelo site 

foi possível vislumbrar o histórico da SME ao longo dos anos, bem como o 

processo de municipalização do ensino na cidade.  

 Aliadas às informações do IDEB, as informações trazidas pelas alunas do 

curso de pedagogia da Uninove6, e com estas, as informações disponíveis no site,  

o próximo passo foi entrar em contato com a SME. 

 De posse do número do telefone disponibilizado no site, foi possível, no final 

de mês de fevereiro do ano de 2011, o primeiro contato com o setor de 

comunicação e eventos da SME de Caieiras. A receptividade da SME teve início 

primeiramente por telefone. A apresentação, mesmo por telefone, como 

pesquisadora do programa de doutorado em Educação, Arte e História da Cultura  

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, também, como professora do curso de 

Pedagogia da  Uninove à telefonista, descrevendo meu interesse em conhecer de 

perto a proposta de formação continuada na rede, conhecida através dos relatos de  

alunas do curso de pedagogia, foi suficiente para que a mesma encaminhasse a 

ligação para a responsável pela comunicação da SME. O pronto atendimento 

telefônico pela assessora de comunicação foi esclarecedor e orientador; bastava o 

envio da solicitação de agendamento via email, para que, assim que possível 

alguém responsável pudesse atender para conversar sobre meu interesse na 

formação oferecida pela SME. Tal solicitação foi atendida no mesmo dia 

contrariando o pensamento de quando receberia a resposta, se é que aconteceria, 

pois tudo pareceu prático e rápido demais com a assessoria de comunicação da 

                                                             
6 UNINOVE – Universidade Nove de Julho – Local onde a pesquisadora é docente no curso de pedagogia. 
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SME. Houve a impressão de que a rapidez foi para “despachar” rapidamente, de 

forma muito educada e polida.  

 A surpresa ocorreu no dia seguinte, com a resposta, via email, da assessoria 

de comunicação de que a solicitação fora encaminhada à assessoria do secretário 

da educação, havendo a necessidade de aguardar a análise da possibilidade de 

agendamento. Recebida a mensagem, a única maneira seria aguardar ou procurar 

por uma antiga aluna, já formada, que pudesse talvez estabelecer um contato. 

Passada uma semana, veio a confirmação de que no dia 14 de março seria 

possível um atendimento pela assessoria de comunicação da SME.  

 Deste modo, tiveram início as viagens de trem rumo a Caieiras. Durante o 

percurso da estação de trem à SME vários outdoors informando sobre a 

inauguração de mais uma EMEF pela SME em um determinado bairro. A 

movimentação de pessoas dentro e no entorno da estação de trem era intensa, 

mas não o suficiente para passar despercebida em uma típica situação de cidade 

do interior, uma pessoa diferente, “gente nova” na cidade. O fato ficou explícito 

pelos olhares das pessoas e pelas perguntas – o que está fazendo em Caieiras? 

Curiosidade saciada ao saberem de que se tratava de uma professora 

pesquisadora que gostaria de compreender um pouco sobre a educação do 

município. 

 Na primeira visita à SME, sendo recebida pela assessora de comunicação e 

eventos, após as apresentações, em um primeiro momento, foi estabelecido o 

contato com a supervisão de ensino e a assessoria do gabinete do secretário para 

troca de informações sobre o interesse na formação de coordenadores e 

professores. As conversas contemplaram a importância da formação em serviço; 

como ocorre a aprendizagem na docência; de que maneira a formação contribui 

para o desenvolvimento profissional e como tal formação pode refletir na qualidade 

de ensino.  A conversa que inicialmente seria rápida durou por toda a manhã 

daquele dia, e, certamente, serviu para produção de novos conhecimentos, como 

apontado por Valente (1996), de tal maneira que foi possível vislumbrar a 

possibilidade de abertura para a pesquisa. Contudo, veio a informação sobre a 

necessidade de formalização da solicitação por meio de requerimento no protocolo 

da Prefeitura Municipal de Caieiras. Ainda durante aquele dia, acompanhada pela 

supervisão de ensino, foi possível conhecer toda a estrutura física da SME, da 

recepção ao gabinete do secretário; do almoxarifado às diretorias pedagógicas, 
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administrativa e jurídica; dos sanitários à sala de formação devidamente equipada 

com recursos áudio visual e uma vasta biblioteca para professores e 

coordenadores pedagógicos, além de um pequeno anfiteatro também para 

formação e reuniões, utilizado naquele dia para formação das coordenadoras 

pedagógicas das EMEIs7 e EMEFs8 realizadas pelo CCR AUTOBAN9 – parceiro da 

SME de Caieiras, com enfoque para Sustentabilidade, Educação de trânsito e Meio 

Ambiente.  Um espaço limpo, arejado, organizado, agradável e com um 

atendimento impecável a todos que aguardavam para serem atendidos por 

diferentes motivos. Tudo isso, apesar da ampliação e manutenção em fase final  

pela qual o prédio passava. 

 Passados aproximadamente 30 dias da solicitação requerida junto ao setor do 

protocolo na Prefeitura de Caieiras, foi solicitada a presença para ciência do 

deferimento pelo gabinete da Prefeitura nos seguintes termos: “autorizado com as 

cautelas legais, e sem prejuízos às funções da secretaria”, sendo transmitido ao 

Secretário da SME, que repassou a informação à direção pedagógica, supervisão 

de ensino, diretores e coordenadores pedagógicos. Foi muito tranquilo este 

processo de abertura para a pesquisa, possibilitando-a apesar do curto espaço de 

tempo. 

 O levantamento de dados ocorreu durante o período de agosto de 2010 a 

outubro de 2012  por meio de diferentes instrumentos, como a aplicação de 

questionários,  entrevistas; levantamento de documentos10 referentes à legislação, 

planos de ensino, proposta pedagógica, projetos de formação e de observações da 

rotina da SME,   dos encontros de formação na secretaria e escolas, dos 

atendimentos às coordenadoras, dos eventos como sarau literário, feira do livro e 

exposições de fechamento de projetos das EMEFs. 

A pesquisa foi realizada na SME de Caieiras, abrangendo o gabinete da 

secretaria, a supervisão de ensino, a diretoria pedagógica, responsável direta pelo 

processo de formação na rede de ensino, 17 coordenadores pedagógicos e 185 

professores das dez EMEFs da rede, localizadas em diferentes bairros do 

município. As EMEFs possuem uma proposta pedagógica comum a todas as 

                                                             
7 EMEIs – Escolas Municipais de Educação Infantil 
8 EMEFs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
9 CCR AUTOBAN – Companhia de concessão de rodovias AUTOBAN 
10

  Anexo 1 – Quadro de documentos coletados 
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escolas municipais, entretanto desenvolvem projetos interdisciplinares11 

específicos, conforme a sua realidade.  

O percurso da pesquisa representado pela  linha cronológica s seguir, 

possibilita uma visão das etapas de levantamento de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Projetos interdisciplinares 2011 desenvolvidos pelas EMEF´s – Ter ciência é tudo de bom; Pintando o sete; A 

matemática que move o mundo; História e Geografia; Nossa história... uma viagem através do tempo; 

Experimente, aprenda...se encante com a ciência; Em busca da sabedoria; Jogos Matemáticos;  A arte em tudo 

que vemos, estudamos e imaginamos e  Desvendando e brincando com os enigmas da leitura e da escrita. Cada 

EMEF desenvolve o tema interdisciplinarmente entre as  áreas de conhecimento e turmas. 
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A SME de Caieiras mantém 07 projetos12 de formação continuada, contudo, a 

presente pesquisa focou especificamente O Projeto Formador Leitor, pela ênfase 

dada pela SME preocupada em formar alunos leitores, acreditando que tal 

possibilidade se faz real, com professores leitores e coordenadores leitores. Desta 

maneira, o Projeto Formador Leitor foi aplicado inicialmente junto aos 

coordenadores pedagógicos, depois professores e finalmente junto aos alunos da 

rede.  Os dados coletados e analisados em momentos formativos apresentam 

enfoque nos momentos de formação do Projeto Formador Leitor. 

 Após alguns contatos com os coordenadores pedagógicos nos encontros de 

formação na SME, teve início a entrega dos questionários. Os questionários foram 

entregues aos coordenadores pedagógicos, e esses por sua vez, encaminharam-

nos aos seus respectivos professores; não sendo possível a entrega pessoalmente 

devido ao grande número de participantes da pesquisa. Os questionários foram 

entregues em envelopes com uma carta individual de apresentação esclarecendo o 

objetivo da pesquisa, bem como a contribuição a partir do preenchimento, deixando 

claro como os resultados gerais obtidos seriam utilizados. Tanto coordenadores 

pedagógicos como professores tiveram um prazo estipulado, inicialmente de 30 

dias, a partir da data de 26 de agosto de 2011. O prazo foi estendido  até início de 

outubro de 2011 devido às atividades intensas nas EMEFs,  com participação 

expressiva dos sujeitos. 

         Os 17 questionários entregues aos coordenadores pedagógicos foram 

devolvidos respondidos. Já dos 185 questionários entregues aos professores,  120 

foram devolvidos respondidos. Desta maneira, nesta pesquisa foi possível o 

levantamento de dados em 100% de questionários entregues aos C.Ps e em 65% 

dos questionários entregues aos professores.  

Para a tabulação dos dados das questões abertas constantes nos 

questionários 1 e 2 foi necessária  uma categorização das questões por escolas e  

coordenadores e escola e professores participantes.  A categorização produzida 

em duas tabelas foi dividida entre as 10 escolas identificadas, aleatoriamente, por 

dez (10) cores: 

                                                             
12 Os 07 projetos de formação da SME: Projeto de H.T.P.C; Projeto Formador Leitor;  Projeto Formador Escritor;  

Projeto Ler e Escrever; Projeto Didática da Matemática; Projeto Estrada da Cidadania e Projeto 

Sustentabilidade e resíduos  são explicitados no capítulo III deste trabalho.  
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 EMEF LARANJA 

 EMEF AMARELA 

 EMEF ROSA 

 EMEF ROXA 

 EMEF VERDE 

 EMEF VERMELHA 

 EMEF AZUL 

 EMEF MARRON 

 EMEF LILÁS 

 EMEF CINZA 

Para cada uma das EMEFs foram transcritas as respostas das questões 

abertas, identificadas aleatoriamente por números nas tabelas de categorização, 

como é possível visualizar no quadro abaixo: 

 

EMEFs Categorização 

Coordenadores - (CP) 

Categorização Professores - 

(P) 

EMEF 

LARANJA  

CP1  P1 ao P8 

EMEF 

AMARELA 

CP2  P9 ao P14 

EMEF 

ROSA 

CP3 e CP 4 P15 ao P22 

EMEF 

ROXA 

CP5 e CP6 P23 ao P36 

EMEF 

VERDE 

CP7 e CP8 P37 ao P49 

EMEF 

VERMELHA 

CP9 e CP10 P50 ao P70 

EMEF 

AZUL 

CP11 e CP12  P71 ao P86 

EMEF 

MARRON 

CP13 e CP14 P87 ao P105 
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EMEF 

LILÁS 

CP15 e CP16 P106 ao P113 

EMEF 

CINZA 

CP17 P114 ao P120 

Quadro 1 – Categorização das escolas e participantes da pesquisa  

 

1.3 OS PARTICIPANTES 

 

 Participaram como sujeitos da pesquisa, funcionários da SME envolvidos 

diretamente com política pública educacional de formação continuada; 

coordenadores pedagógicos e professores das EMEFs do município de Caieiras. 

 Foi possível observar que, tanto os coordenadores pedagógicos como os 

professores, são predominantemente profissionais com faixa etária entre 25 e 35 

anos, casados, com filhos e a maioria tem em sua formação o curso de magistério, 

seguido pela graduação em pedagogia. Os coordenadores pedagógicos têm pouco 

tempo de atuação, pois, como  esclarecido anteriormente,  o cargo de coordenador é 

recente na SME de Caieiras. Até o ano de 2009, existia a função de professor 

coordenador com as mesmas atribuições que do atual C.P. Uma parcela reduzida 

dos participantes cursaram uma especialização.  

  

1.4 O DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 A pesquisa teve como ponto de partida a coleta de dados na SME e, 

posteriormente, nas unidades escolares juntos aos coordenadores pedagógicos e 

professores na busca de identificar como coordenadores pedagógicos e 

professores do ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Caieiras 

analisam as contribuições da política pública de desenvolvimento profissional no 

local de trabalho. Os dados coletados ao longo dos 16 meses de pesquisa provêm 

de diferentes instrumentos e as  informações coletadas nas visitas, entrevistas, 

observações de momentos de formação e análise documental. O acúmulo de 

dados exigiu muita organização, sistematização e seleção dos dados a serem 

analisados, focando as contribuições da proposta formativa da SME e de  que 

maneira tal proposta é analisada pelos coordenadores pedagógicos e professores. 
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 A coleta de dados dos questionários ocorreu primeiramente de sua leitura 

preliminar  com a elaboração de dois instrumentos13 de apoio de análise, sendo 

possível visualizar as informações de cada entrevistado das dez escolas 

participantes e, comparativamente, observar as informações recorrentes, 

discrepantes e semelhantes entre as mesmas. 

 As visitas, entrevistas e observações subsidiaram a compreensão da maneira 

como ocorrem os procedimentos e situações de formação e reflexão dos 

coordenadores pedagógicos e professores, previamente estabelecidos, conforme a 

análise documental que possibilitou acesso a grande número de informações não 

só da legislação, mas também sobre os projetos de formação da SME. 

Especificamente, como a pesquisa teve o foco para o Projeto Formador Leitor, os 

encontros de formação com coordenadores, bem como os momentos de reflexão 

sobre a  prática dos coordenadores a partir da formação, foram devidamente 

registrados durante o ano de 2011, elaborando-se um instrumento de apoio para 

análise, possibilitando visualizar o processo formativo com coordenadores e 

posteriormente a análise da formação junto aos professores nas escolas 

registrados em atas de formação.  

 A análise documental foi uma fonte rica de informações e deu início à 

pesquisa à medida que serviu de base para a identificação e entendimento da 

estrutura e funcionamento da política pública de formação da SME com 

coordenadores pedagógicos e professores, servindo, inclusive, para a validação de 

informações obtidas por outros instrumentos de coleta de dados.  

 Na análise dos dados, a observação ocupou um lugar privilegiado durante a 

pesquisa, possibilitando a oportunidade não apenas de investigar, mas também de 

associá-la  a outros dados coletados, como, por exemplo, os documentos  e 

questionários.   O contato pessoal nos momentos de observação durante as visitas 

à SME e às EMEFs nos momentos formativos, aliados ao conhecimento e 

experiências como educadora e gestora escolar, auxiliaram o processo de 

compreensão e interpretação do fenômeno de formação em serviço pesquisado. 

Quanto maior a aproximação pessoal juntos aos participantes da pesquisa, 

acompanhando a suas experiências formativas, maior foi a possibilidade de 

                                                             
13 Tabela de categorização das respostas das questões abertas dos coordenadores pedagógicos e dos 
professores (apêndices 1 e 2, respectivamente). 
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compreensão da visão de educação dos formadores e  qual o significado que estes 

atribuem à realidade que permeia  as suas ações educativas. 

 Os registros das observações consideraram a descrição dos  locais, como a 

SME, as EMEFs e dos participantes, a reconstrução de diálogos, descrições dos 

momentos formativos e demais atividades relacionadas, associadas às 

interpretações e reflexões. 

 As informações coletadas nas entrevistas, algumas registradas por meio de 

gravação e outras por meio de anotações, permitiram a captação imediata de 

informações previamente estipuladas no roteiro de entrevistas, pertinentes à 

formação do entrevistado, à política pública de formação, bem como o seu 

envolvimento na formação, o significado que estes atribuem à mesma. 

 O processo de análise dos questionários ocorreu a partir de inúmeras leituras, 

releituras e transcrições, com anotações à margem das planilhas de categorização, 

elaboradas explorando as ligações entre as respostas, estabelecendo relações, 

fazendo  associações com os demais dados coletados,  identificando as 

recorrências, as constatações e os elementos que requerem maior 

aprofundamento. Para trabalhar com os dados qualitativos foi fundamental a 

consideração das demais fontes utilizadas, pesquisa bibliográfica e documental, 

transcrições das entrevistas, relatos de observação das visitas à SME e EMEFs e 

demais eventos formativos. 

 O processo de análise dos dados coletados na pesquisa, em um primeiro 

momento, implicou na organização de todo o material, dividindo-o em partes, para 

tornar possível a relação entre as mesmas, procurando identificar as tendências, 

recorrências, padrões relevantes, validações e pontos que necessitavam de 

aprofundamento, confrontando com os princípios teóricos da pesquisa e 

apresentando o que foi aprendido durante a mesma. 

  

  

 

 



39 

 

CAPÍTULO II 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO EM 

SERVIÇO 

 Neste capítulo são  apresentados referenciais que subsidiam a pesquisa, e, 

portanto, a análise dos dados. Os referenciais são apresentados em quatro eixos 

distintos que dialogam entre si à medida que discutem a formação e o 

desenvolvimento profissional. O eixo I - apresenta o coordenador pedagógico como 

aquele que tem sob sua responsabilidade inúmeras atribuições, entre elas a função 

essencial de formador de professores. O eixo II – apresenta a formação em serviço 

como uma política pública, considerando o seu percurso, da legislação à ação 

docente. O eixo III – aponta para  contribuições significativas sobre a aprendizagem 

da docência ao considerar a importância da reflexão sobre a ação pedagógica como 

ação formativa. E por fim, o eixo IV - que conceitua e apresenta modelos e o 

processo de  desenvolvimento profissional da docência. 

 

EIXO 1 – O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 Para entendimento da trajetória do coordenador pedagógico na rede 

municipal de ensino, faz-se necessário situar o profissional da educação 

responsável pela coordenação pedagógica do ensino municipal mesmo antes da 

existência do cargo de coordenador pedagógico.  

 Pensar no cargo ou função de coordenador pedagógico requer, 

obrigatoriamente, pensar no percurso, na trajetória histórica deste profissional, pois 

as redes de ensino em sua estrutura se configuraram de forma distinta de acordo 

com a época.  No município de São Paulo o cargo de coordenador pedagógico foi 

instituído em 1985 e no município de Caieiras foi instituído em 2011. No município 

de Caieiras os diretores de escolas por muitos anos assumiram as funções 

pedagógicas e administrativas e, posteriormente, surgiu a função do professor 

coordenador pedagógico. Somente em 2011 configura-se o cargo de coordenador 

pedagógico. Contudo, anterior a isso, é possível observar pela análise documental 

da rede municipal dos dois municípios o enfoque formador  requerido deste 

profissional. 
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 A rede municipal de ensino de São Paulo é considerada a maior rede do país, 

com aproximadamente um milhão de alunos, o que ultrapassa a população de 

muitas cidades brasileiras. Com mais de 82 mil funcionários, entre profissionais da 

educação e pessoal de apoio técnico, possui 1.975 escolas espalhadas pelo 

município, das quais 541 são do ensino fundamental14.  

 Contextualizando o cargo em foco, segundo a análise dos documentos do 

Setor de Memória Técnica Documental do Ensino Municipal de Ensino, após a 

instituição do Ensino Municipal, foi constituído o Serviço de Orientação Pedagógica 

em 1957, responsável pelas diretrizes pedagógicas das escolas municipais, tendo 

como objetivo acompanhar e controlar as atividades curriculares e o trabalho dos 

professores.  O Serviço de Orientação Pedagógica transformou-se em Divisão 

Pedagógica15 em 1959, cabendo-lhe a responsabilidade de treinamento de 

professores, como era chamada a formação em serviço.  

 Dez anos se passaram para que a Divisão Pedagógica pudesse iniciar o 

processo de orientação de um profissional da educação para que este pudesse 

atuar nas escolas como formador junto ao corpo docente. Cria-se, então, a função 

de assistente pedagógico e orientador educacional, o que corresponde ao 

coordenador pedagógico de hoje.  

 Borges16 (1999) apresenta em sua pesquisa a fusão dos cargos de Assistente 

Pedagógico e Orientador Educacional, constituindo o cargo de Coordenador 

Pedagógico no ensino fundamental da rede municipal de São Paulo, a partir de 

1985. A autora pesquisou documentos oficiais, legislação e estudos que expressam 

os diagnósticos e concepções de trabalho do Assistente Pedagógico, do Orientador 

Educacional e do Coordenador Pedagógico.  

 Em 1985 a lei 9.874/85 estabelece o cargo de coordenador pedagógico de 1º. 

e 2º. graus. Em 1988 é realizado o 1º. Concurso de acesso para provimento de 

seiscentos e dezessete cargos, com início de exercício no ano de 1988. Foi um 

momento de adaptação, como esperado diante das mudanças entre função e cargo 

na rede de ensino. De um lado, professores que haviam deixado a sala de aula para 

assumirem o cargo como eleitos e, após o concurso, passando, necessariamente 

                                                             
14 Dados extraídos do sistema  EOL (escola on line) da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. 
15 A Divisão Pedagógica foi instituída pela lei municipal 5.607 de 1959. 
16 BORGES, Neusa Maria Mendes. A coordenação pedagógica nas escolas municipais de ensino fundamental de 
São Paulo. Dissertação de Mestrado em Educação na área de História e Filosofia da Educação. PUC-SP. 1999. 
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não permaneciam na mesma escola em que trabalhavam, ou ainda, os que não 

passaram no concurso, devendo voltar para sala de aula.  

 De outro lado, os professores que passaram no concurso deveriam deixar 

suas salas de aula para ocuparem seus cargos de coordenadores na escola 

designada. A adaptação à nova estruturação da coordenação pedagógica implicou 

ainda na provisão de cargos de professores que assumissem a coordenação 

pedagógica. 

 Comparativamente, os municípios de São Paulo e Caieiras, com o surgimento 

do cargo da coordenação pedagógica, passam pelo momento de transição e 

adaptação da nova estrutura, requerendo formação de coordenadores para atuarem 

como formadores de professores.  

 No caso de São Paulo, na transição de cargo na rede municipal de ensino, 

entende-se que não foi simplesmente interpretar o que se podia fazer da realidade 

do Coordenador Pedagógico, pois foram nomeados, ou oficialmente designados, por 

meio de uma publicação oficial e do ponto de vista legal, os que deveriam 

desempenhar atribuições outras, ou seja, Orientador Educacional e Assistente 

Pedagógico17.  

 Contudo, antes de definir qualquer variável envolvida na “caracterização da 

atuação dos Coordenadores Pedagógicos”, houve a preocupação de separar por 

categorias os coordenadores que assumiram os cargos, a saber: 

I. Coordenadores Pedagógicos que já tiveram anteriormente experiências 

como Orientadores Educacionais; 

II. Coordenadores Pedagógicos que tiveram experiência, anterior como 

Assistentes Pedagógicos. 

III. Coordenadores Pedagógicos com experiência anteriores como 

Orientadores Educacionais e Assistentes Pedagógicos; 

IV. Coordenadores Pedagógicos que ingressaram diretamente no cargo, 

sem experiência anterior como Assistente Pedagógico ou Orientador 

Educacional. 

                                                             
17 Informações coletadas no  Setor de Memória Técnica Documental  do Ensino Municipal de Ensino de São 

Paulo.  
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 A partir da categorização acima foram elencadas as variáveis consideradas 

fundamentais e prioritárias, levando em conta a realidade dos Coordenadores 

Pedagógicos a partir de quatro grupos, a saber: 

1. Caracterização da escola  

Número de turnos, classes e sala própria para o trabalho do Coordenador 

Pedagógico. 

      Perfil do Coordenador Pedagógico  

1.1  Tempo e tipo de experiência como especialista (Orientador 

Educacional, Assistente Pedagógico ou Coordenador Pedagógico). 

1.2  Formação pedagógica: tipo de habilitação em pedagogia que os 

Coordenadores Pedagógicos possuíam (Orientação Educacional, 

Supervisão, Magistério e/ou Administração Escolar). 

1.3  Experiência docente: tipos de experiências pelos quais passou e tempo 

de experiência em anos de exercício como docente. 

1.4  Outros indicadores: idade, situação funcional, forma de ingresso. 

 

2.  Condições de trabalho do Coordenador Pedagógico 

 

2.1  Situação funcional – efetivo ou designado – qual situação  considera 

vantajosa.  

2.2  Definição das atribuições: como estão se orientando os 

Coordenadores  Pedagógicos, sob o ponto de vista da legislação: estarão 

suas atribuições bem delineadas no  regimento que define as atribuições,  

nas orientações do DEPLAN, na sua própria  experiência ou em outra 

fonte? 

    2.3  Dificuldades ao transmitir subsídios aos professores dos níveis  I e II, 

em termos de tempo, possibilidade de reunir professores, domínio de 

certos assuntos, resistência de professores e outros. 

    2.4  Expectativas quanto ao cargo, em termos de formas de  provimento, 

definição das atribuições do Coordenador  Pedagógico, remuneração, 

entre outras, forma de trabalho do  coordenador com o seu par; 

relacionamento com outros  especialistas da unidade escolar, diretor, 
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outro coordenador,  professores. Opiniões quanto a própria situação do 

cargo  e  orientações recebidas, se atendem à necessidade.  

 3.  Realização de atividades - O que os coordenadores pedagógicos 

 estão priorizando como atividades. 

  3.1 Quantificação da frequência com que executam tarefas pertinentes, 

ou não, à sua função. 

3.2  Formas de acompanhamento do trabalho escolar e do professor em 

sala de aula: se de forma assistemática ou não; instrumentos utilizados. 

        3.3 Como ele próprio avalia o produto final do seu trabalho: no sentido    

       de estar beneficiando o aluno, e em que medida. 

 A partir da coleta de dados referentes à caracterização da atuação dos 

coordenadores pedagógicos, a pesquisa do DEPLAN, em sua análise, apontou 

diretrizes para o trabalho deste especialista da educação diante do desafio de 

coordenar no primeiro ano de mandato do cargo. Deste modo, as medidas de 

caráter administrativo e técnico-pedagógicas sugeridas ao final do documento 

apontaram para a necessidade de formação continuada, mesmo não utilizando 

esta nomenclatura, como atividade a ser desenvolvida pelo coordenador 

pedagógico, desde os primórdios da organização do cargo. 

 Mesmo seguindo uma trajetória bem menor, afinal, no ano em que era 

constituído o ensino público municipal em São Paulo Caieiras estava se tornando 

município, percebe-se que a trajetória seguida pela SME18 de Caieiras considera 

gradativamente a implantação do cargo de coordenação pedagógica com o 

crescimento da rede de ensino, apontando para a necessidade da formação dos 

formadores de professores, o que poderá ser observado no decorrer do trabalho. 

 O tema “coordenador pedagógico” tem sido alvo de constantes pesquisas e 

reflexões. O recente relatório de 2011 com o tema: O Coordenador Pedagógico e a 

Formação de Professores, resultado da pesquisa desenvolvida pela Fundação 

Carlos Chagas encomendada pela Fundação Victor Civita,19 aponta que existe um 

                                                             
18 SME – Secretaria Municipal da Educação de Caieiras 

19 A Fundação Victor Civita, que tem por missão contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica no 
Brasil, produzindo publicações, sites, material pedagógico, pesquisas e projetos que auxiliem na capacitação 
dos professores, gestores e demais responsáveis pelo processo educacional, implantou uma área de estudos 
com objetivo de levantar dados e informações que auxiliem as discussões sobre práticas, metodologias e 
políticas públicas de Educação. 
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crescente interesse sobre o tema “coordenação pedagógica”, envolvendo questões 

mais abrangentes como a profissão, a identidade profissional, a carreira e a 

formação continuada. O relatório aponta que, apesar do aumento de pesquisas 

envolvendo a coordenação pedagógica sob diferentes aspectos, permanece o 

desafio de analisar a atuação deste profissional em diferentes contextos no país.  

 Os gráficos a seguir,  extraídos  do relatório, evidenciam  os trabalhos sobre 

coordenação pedagógica nos contextos escolares que apresentam crescimento  a 

partir de 2003, sendo maior o número de dissertações e teses sobre o tema. 

 

 

Gráfico 1  – Distribuição dos 200 trabalhos produzidos entre 1981 e 2010  
Fonte: Relatório - O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores 
Legenda: M – Mestrado - D – Doutorado  

                             

 Comparando tais pesquisas na rede pública estadual e municipal, é possível 

observar no gráfico 2 um significativo aumento nas pesquisas na rede pública 

municipal, a qual terá enfoque neste trabalho. 
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Gráfico 2 - Produção por Rede de Ensino  
Fonte: Relatório - O Coordenador Pedagógico e a Formação de professores 
Legenda: M – Mestrado - D – Doutorado  

                             

Para Ferreira (2011),  o CP20 é um ator fundamental no cenário escolar, pois, 

tem a função de buscar integrar os demais atores deste cenário, mantendo as 

relações interpessoais de modo harmonioso, valorizando a formação contínua  do 

professor, sua ação em sala de aula, desenvolvendo diariamente habilidades para 

lidar com as diferenças neste espaço de mudança.  Assim, pode-se destacar  a 

função de coordenador pedagógico  definida por Libâneo (2005, p. 342) como 

“aquele que [...] coordena, acompanha assessora, apoia e avalia as atividades 

pedagógico-curriculares”. Desta maneira,  verifica-se a abrangência de sua atuação 

nas relações com os demais atores do cenário escolar, inclusive com os pais e com 

a comunidade, que podem fortalecer os princípios construtivos e eficazes no 

cotidiano escolar.  

 Diversos autores definindo o exercício profissional do CP abordam a 

importância da função formadora. Libâneo (1996), apontando o CP como pedagogo 

escolar, apresenta como o mesmo deve atuar de modo  a auxiliar o professor em 

sala de aula, não apenas nos conteúdos, métodos, técnicas e outras formas de 

organização, mas também na análise e compreensão  de situações de ensino, 

levando-o à reflexão de sua prática e participando da construção dos saberes da 

profissão docente. O autor coloca como a tarefa do CP é árdua devido ao grande 

número de professores e alunos nos diferentes contextos escolares,  destacando 

                                                             
20 Doravante neste trabalho será utilizada esta sigla para designar  coordenador pedagógico. 
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que tais tarefas requerem  habilidades e conhecimentos específicos, do mesmo 

modo que requer do professor especializado na disciplina que leciona.   

 Da mesma maneira, Ferreiro (1993) afirma que cabe àquele que acompanha 

o professor em serviço ajudá-lo a amadurecer suas intuições e superar as 

contradições, observar sua prática docente sob outro ponto de vista e, na devolutiva 

dessa observação, levá-lo a uma reflexão sobre sua própria prática.  

Os processos de capacitação mais rápidos, profundos e bem-sucedidos 
parecem ser aqueles em que alguém acompanha o professor em serviço. 
Esse alguém pode ser qualquer pessoa que consiga transformar-se em 
interlocutor. Ver o que aconteceu em uma hora de aula sob outro ponto de 
vista, discutir sobre o que se disse e ou que não se disse, sobre o que se 
fez ou o que não se fez, pôr em discussão o que se pretende e os meios 
utilizados, refletir sobre os pressupostos implícitos, compartilhar dúvidas e 
certezas, tudo isso ajuda mais o professor a pensar do que várias horas de 
aula convencional. (FERREIRO. 1993, p. 49.) 

 

 Entretanto, Clementi (2007) entende que a qualidade da formação dos CPs 

que atuam como formadores de professores necessita de uma revisão  formal tanto 

na formação inicial do CP quanto na formação no local de trabalho. Segundo a 

autora, a falta de trabalho de formação do CP interfere diretamente em sua prática, 

tornando-se explícita a necessidade de um estudo profundo, discussão e reflexão 

sobre o exercício profissional que o leve a desenvolver um trabalho consciente e 

responsável diante de sua tarefa formadora de professores.  

 
No caso da rede pública, o coordenador assume seu cargo mediante 
concurso, sendo que, na rede estadual, ele não precisa necessariamente 
ser pedagogo. Na rede particular, normalmente esse cargo é assumido 
devido à competência do profissional, avaliada de acordo com critérios de 
cada escola, e não está necessariamente relacionado à existência do 
diploma especifico. Isso revela que a formação inicial do coordenador 
(talvez por sua precariedade) não influi na escolha do profissional feita pelas 
escolas. Uma vez que se observou que a formação continuada também não 
faz parte das preocupações das instituições, a quem cabe a 
responsabilidade de formar o formador? (CLEMENTI. 2007, p. 63.) 

  

 No que tange aos cuidados que o CP deve ter na formação de professores, 

Almeida (2007) descreve a expectativa que os professores têm frente à fala do CP, 

e, deste modo, se fazem necessários alguns procedimentos, chamados pela autora 

de cuidados.  

 O primeiro cuidado é a consideração sobre o referencial do CP e o referencial 

do professor. Faz-se necessário que o CP entenda o ponto de vista do professor, 

seus conhecimentos, sua realidade, bem como o cuidado com o modo de se 
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comunicar com ele, que deve ser claro e objetivo para que seja entendido. Contudo, 

deve-se utilizar a  fundamentação e a argumentação necessárias para evitar a 

desvalorização do conteúdo que se quer transmitir. 

 O segundo cuidado é a consideração do grupo de professores como aqueles 

que têm uma história de vida, de instituição, de enfrentamento de desafios em 

conjunto e de busca por soluções.  E o terceiro cuidado é o reconhecimento de 

problemas aliado ao conhecimento de oferta de subsídios para busca de soluções 

mediante o problema, visando a reflexão da prática da ação docente. A relação 

pedagógica que se estabelece entre CP e professores deve ser mediada pelo 

conteúdo da formação em serviço.  

 Todavia, Souza (2009) pontua o desafio do CP de respeitar e atender a 

diversidade das ações de um corpo docente. 

[...] cada professor é único, com experiências sui generis, com crenças e 
valores que o constituem, e é com essa identidade que desenvolverá sua 
ação pedagógica. O desafio do coordenador é dimensionar a mudança 
necessária para, ao ter claros seus objetivos, poder avaliar seu trabalho e 
replanejar seu caminho com o grupo. (SOUZA. 2008, p.99.) 

 

Uma pesquisa realizada com as pioneiras da coordenação pedagógica da 

rede municipal de ensino de São Paulo, apresentada  na dissertação de mestrado 

de Dabul (2008),  aponta que o exercício profissional do CP exige profundo 

conhecimento. Desta maneira, ele precisa buscar sua própria formação 

continuamente, atualizar-se  para ter condições de organizar o trabalho pedagógico 

de tal forma que possibilite a reflexão da prática docente, desencadeando 

mudanças. É necessário que o CP esteja à frente do professor em termos de 

conhecimento para poder ajudá-lo e acompanhá-lo.  Envolve ainda, objetivo, 

domínio e clareza dos procedimentos metodológicos da função, bem como 

administração das relações interpessoais, pois pelas relações é que se estabelece a 

mediação, criam-se vínculos e zonas de conforto no ambiente de trabalho.   

 Sobre as atribuições do CP, Ferreira (2011) assinala que estas são  

estabelecidas em regimento escolar municipal e também em edital de concursos 

públicos, explicitando a sistematização do acompanhamento da prática pedagógica 

dos professores, bem como suas atribuições e competências. Diante de tantas 

atribuições legais e dos diferentes níveis de atuação do coordenador pedagógico 

apontados por Guimarães e Villela (2009, p.38), há necessidade de o CP  identificar 
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a trama comunicativa que permeia o cenário escolar para que esteja preparado para 

exercer sua função.  Para os autores é fundamental que o coordenador atue em 

diferentes níveis, a saber: 

 I.  Resolução de problemas instaurados  

 II. Prevenção de situações problemáticas previsíveis 

 III. Promoção de situações saudáveis do ponto de vista educativo 

 Os três níveis são necessários e fundamentais, contudo, a dificuldade de o 

CP se manter no nível I está na falta de condições de trabalhar produtivamente. O 

coordenador que se mantém apenas resolvendo problemas instaurados, corre o 

risco de passar o seu dia “apagando incêndios”, causando desgaste para si e para a 

escola. O nível I impossibilita a elaboração do projeto pedagógico, pois, apenas no 

nível II prevenindo situações problemáticas previsíveis e no nível III promovendo 

situações saudáveis do ponto de vista educativo será possível a articulação com a 

equipe escolar, visando metas a médio e longo prazo para a escola que se deseja.  

 Existem várias atividades relativas aos níveis II e III propostas pelos autores, 

em especial as atividades voltadas para o início do ano letivo, conhecendo a 

realidade que se renova a cada ano e criando canais efetivos de divulgação e 

discussão da realidade. 

A liderança do CP implica na maneira como se percebe, pois é impossível 

exercer a liderança numa perspectiva democrático/participativa e ser centralizador, 

pois dificulta perceber-se como integrado a uma equipe. Para tanto se faz 

necessário observar atentamente diferentes tipos de liderança e como as mesmas 

são percebidas pelos seus lideres, como aponta Lück (2002, p. 35), enfatizando que 

modelos convencionais de liderança dificultam a sobrevivência e sucesso da escola 

enquanto instituição. É a “[...] liderança, a dedicação, a visão, os valores e a 

integridade que inspiram os outros a trabalharem conjuntamente para atingirem 

metas coletivas”.  

O responsável pela coordenação pedagógica no cenário escolar exerce 

diferentes estilos de liderança sobre os atores que fazem parte deste cenário, em 

especial o corpo docente e discente. Portanto, é pertinente uma reflexão sobre até 

que ponto a percepção deste que coordena diferencia de acordo com seu estilo de 

liderança. Lück (2002, p. 50) descreve estilos de comportamento do líder, 
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apresentando quatro estilos a partir das teorias administrativas que variam conforme 

as necessidades individuais ou coletivas. Estes estilos estariam assim apresentados: 

 I. Liderança Diretiva – Tomada de decisões autocráticas, “sem o outro”. 

Neste tipo de liderança, o estilo de comportamento do líder tende à autonomia, com 

decisões solitárias e com instruções específicas e determinadas sobre a maneira 

como as mesmas devem ser executadas.  

 Em determinadas situações este tipo de liderança se faz necessária, diante, 

por exemplo, de uma equipe escolar iniciante, sem experiência, necessitando ao 

máximo de direcionamento para alcançar os objetivos propostos; ou ainda quando 

alguns atores da equipe escolar são novos na unidade escolar. Além, é claro, de 

este estilo de liderança ser apropriado em situações de emergência, o apagar 

“incêndios”, que podem ocorrer na unidade.  Nenhum líder deve ou pode ser diretivo 

todo tempo. 

 II. Liderança de Instrução – Tomada de decisões com consideração “do 

outro”. Neste estilo de liderança, o líder permite a participação dos liderados, mesmo 

que limitada, não ocorrendo o excesso de liderança diretiva, pelo contrário, 

combinando o direcionamento com encorajamento, elogios e motivação. 

 Quando uma equipe escolar se torna experiente, confiante e amadurecida, 

menor direcionamento se faz necessário. O líder desafia a equipe motivando-a, não 

selecionando soluções desejadas. 

 III. Liderança de Auxílio – Tomada de decisões com influência “do outro”. 

Esta liderança remete à necessidade de objetivos desafiadores que convidam a 

influenciar na tomada de decisões na relação com o corpo docente. Neste contexto, 

não apresenta apenas as determinações do que fazer, mas apresenta a situação e 

solicita sugestões e, assim, seleciona as desejadas. Portanto, o corpo docente é 

convidado a influenciar na tomada de decisões.  

 Neste cenário, o líder ouve, consulta e apoia ativamente a equipe escolar. Tal 

estilo é apropriado para situações complexas e quando se tem um alto nível de 

confiança em sua equipe escolar. 

 IV. Liderança Delegada – Tomada de decisões com envolvimento “do outro”. 

A liderança delegada envolve os atores do cenário escolar, a partir do momento que 

se estabelece um envolvimento, se estabelece um comprometimento coletivo. 
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 Neste estilo de liderança os objetivos são mais desafiadores e as decisões 

demandam encorajamento, apoio, desenvolvimento profissional e, ao participar do 

processo, o líder concorda com a decisão do grupo. Na delegação da autoridade, 

desenvolvem-se as habilidades e o comprometimento da equipe escolar. 

 A seleção do estilo de liderança depende de cada situação, bem como dos 

atores do cenário escolar, no caso, como se relacionam corpo docente e discente. 

Vale ressaltar a importância do conhecimento dos estilos de liderança, bem como 

seu exercício. Um líder, no caso o CP eficaz, pode, em diferentes momentos e 

circunstâncias, assumir os diferentes estilos de liderança acima citados.  

 O que deve ser considerado com especial atenção é que a seleção do estilo 

depende da natureza do problema, da situação, dos atores envolvidos e de suas 

relações interpessoais. 

 Sem tal entendimento, na liderança diretiva fica claro que o CP se percebe 

como aquele que detém fontes legítimas de poder para alcançar os objetivos 

desejados. A sua experiência perceptiva pode ser de um profissional responsável, a 

ponto de não ver ou não escutar o outro, não permitindo expressão, criatividade, 

inovação, levando o outro, no caso seu corpo docente, a um sentimento de controle 

que o impede de se comprometer e de se envolver na dinâmica escolar. 

Santos (2009), falando sobre os saberes e sentimentos dos professores, 

propõe:  

[...] a importância do coordenador pedagógico considerar e valorizar os 
sentimentos e os saberes dos professores, do mesmo modo que se 
recomenda a eles que valorizem os conhecimentos e sentimentos dos 
alunos. Tal princípio constitui o início de uma relação reflexiva mais efetiva 
porque permite aos professores reconhecerem em seus saberes os 
aspectos a serem superados e os aspectos a serem aperfeiçoados e 
preservados.  (SANTOS. 2009, p. 93.) 
 

Desta maneira, a concepção de liderança do gestor escolar, em especial do 

coordenador pedagógico, afeta diretamente a função de seus colaboradores, ou 

seja, dos atores do cenário escolar citados, o corpo docente ou discente. Lidar com 

pessoas é um aprender constante, em cada situação, o que não impede o CP de 

poder munir-se de conhecimentos estratégicos para exercer tal função 

satisfatoriamente. Em diferentes momentos e em diferentes circunstâncias, ele 

assume um estilo de liderança como os citados anteriormente, devendo ser evidente 

que a seleção do estilo adequado depende da maneira como ele percebe o outro e 



51 

 

como se relaciona com o mesmo. É fundamental reconhecer que a dinâmica no 

cenário escolar não é estática, varia de momento para momento, cabendo, portanto, 

ao CP  adequar-se ao estilo de liderança que entende ser o mais correto diante do 

momento. 

 Christov (2001) apresenta dados de sua pesquisa de doutorado que retratam 

como os coordenadores pedagógicos confirmam, quando interrogados acerca dos 

conhecimentos necessários para o exercício de sua função, e destacam os saberes 

interpessoais como fundamentais na comunicação com o corpo docente, além das 

teorias pedagógicas e saberes específicos do fazer pedagógico. Tais informações 

apontam para um diálogo com os atores do cenário escolar.  

 Almeida (2006), abordando o relacionamento interpessoal na coordenação 

pedagógica, fala dos seus mestres, relatando a sua própria experiência vivenciada 

com os mesmos.  

Esses mestres, apesar das muitas diferenças em seu modo de encarar a 
vida e em seus métodos de ensino, tinham algumas características que os 
aproximavam. A principal: eles me levaram a sério, como criança, como 
jovem, como adulta. Viveram nossa relação professor-aluno com gravidade 
e profundidade. E como fizeram isso? Confiando em minha capacidade de 
aprender, de explorar e compreender a mim mesma. Enfim, foram pessoas 
que me viram como uma pessoa separada das demais, que me ouviram, 
que se comunicaram plenamente comigo. Meus mestres me propiciaram 
uma relação pessoa-a-pessoa construída na base da compreensão e do 
respeito e me ensinaram que a relação interpessoal é um instrumento a 
serviço do acesso à cultura: foi essa lição que levei para minha vida 
profissional. (ALMEIDA. 2006, p. 68.) 

  Almeida contribui sobre a compreensão do tempo vivido e a maneira como é 

percebida a situação em determinado espaço de tempo do “eu” e dos “outros”, 

considerando que somos sujeitos do mundo, percebendo e sendo percebidos. 

Almeida pondera ainda que, a partir de sua experiência como aluna e como 

profissional, o coordenador pedagógico precisa desenvolver nele mesmo, e nos 

professores, determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que são os 

sustentáculos da atuação relacional, como o olhar, o ouvir e o falar. 

 O olhar   

 Bosi (2000), citado por Almeida (2006), descreve a importância do olhar, do 

olhar receptivo e ativo.  

Ou seja, “[...] há um ver-por-ver, sem ato intencional do olhar, e há um ver 
como resultado obtido a partir de um olhar” (2000, p. 66) . Neste sentido, o 
olhar ativo implica prestar a atenção, tarefa do coordenador pedagógico. É 
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fundamental prestar a atenção no outro, em seus saberes, dificuldades e 
angústias. Um olhar atento, sem pressa, com calma; que acolhe a 
mudança, o semelhante e o diferente, “um olhar que capte antes de 
agir.(ALMEIDA, 2006, p. 71) 

 O ouvir 

  Para expor este sustentáculo, Almeida nos remete a Rogers (1983) quando 

fala da alegria em conseguir realmente ouvir alguém: 

Quando digo que gosto de ouvir alguém estou me referindo evidentemente a 
uma escuta profunda. Quer dizer que ouço as palavras, os pensamentos, a 
tonalidade dos sentimentos, o significado pessoal, até mesmo o significado 
que subjaz às intenções conscientes do interlocutor. (ROGERS, 1983,   citado  
por ALMEIDA, 2006, p. 72.) 
  

E ainda, quando fala da alegria de ser ouvido: 

Várias vezes em minha vida me senti explodindo diante de problemas 
insolúveis ou andando em círculos atormentadamente, ou, ainda, em certos 
períodos, subjugado por sentimentos de desvalorização e desespero. Acho 
que tive mais sorte que a maioria por ter encontrado, nesses momentos, 
pessoas que foram capazes de me ouvir e assim resgatar-se do caos de 
meus sentimentos. Pessoas que foram capazes de perceber o significado do 
que eu dizia um pouco além do que eu era capaz de dizer. Estas pessoas me 
ouviram sem julgar, diagnosticar, apreciar, avaliar. Apenas me ouviram, 
esclareceram-me em todos os níveis em que eu me comunicava [...]. 
(ROGERS, 1983, citado por ALMEIDA, 2006, p. 72.) 
  

 O ouvir nesta perspectiva ativa consiste em colocar-se no lugar do outro, 

através da apreensão atenta dos seus sentimentos. O ouvir o outro por parte do CP 

certamente tornará confortável o relacionamento com o seu corpo docente e 

discente. 

 O falar  

Trata da expectativa que o corpo docente tem em relação à fala do CP, pois 

sabe que essa fala tanto pode ajudar a tranquilizar, a dar segurança, a oferecer 

pistas, como pode ameaçar e causar tensão. Aponta ainda para alguns cuidados 

inerentes ao perfil do CP, como considerar que os professores podem ou não ter o 

mesmo referencial que ele e, por isso, ponderar o ponto de vista do outro e seus 

conhecimentos.  A fala muito acadêmica ou muito popular pode desvalorizar o que 

se quer transmitir.  
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 Outro cuidado é conhecer os códigos do grupo que constitui o corpo docente, 

reconhecendo que tanto a aceitação como a resistência às propostas são 

fortalecidas pelos códigos culturalmente estabelecidos. Ou seja, 

[...] é essencial que a fala do coordenador pedagógico carregue um 
conteúdo de reconhecimento e conhecimento – reconhecimento do ponto 
de vista do professor, de seus problemas, lacunas, recursos, mas também 
de conhecimento, de oferta de subsídios para atuação. Se a relação 
pedagógica é a relação professor-aluno-conhecimento, a relação do 
coordenador pedagógico com o professor também é pedagógica, mediada 
por conteúdo da formação. (ALMEIDA. 2006, p.75.) 

Seja “o outro” o professor ou o aluno, com quem existe a relação interpessoal, 

a abordagem centrada na pessoa só existirá quando o CP entender que “o outro” 

merece a sua consideração e se outro perceber que nesta relação existe um vínculo 

de comunicação, quer pela expressão oral ou pela expressão corporal, que ele é 

visto, é ouvido, independente de sua condição ou contexto. É importante ressaltar 

que os atores do cenário escolar precisam ser considerados, precisam receber uma 

comunicação que demonstre isso, querem e precisam ser percebidos nas tomadas 

de decisões na escola. Perceber e compreender necessariamente implica abertura 

do sujeito em relação ao outro ou à situação que se mostre, no caso, que se mostre 

no cenário escolar. 

 Tratando sobre os saberes, André e Vieira (2009) apresentam um relato de 

uma manhã de uma coordenadora pedagógica, iniciando um dia normal, com 

entusiasmo para cumprir sua agenda semanal. Fazendo um tour pela escola, 

passando pela sala dos professores com um desejo de bom dia, recebe a notícia: 

falta de um professor. Verifica horário e as janelas nas aulas, pois os alunos não 

podem ficar sem aulas. Ela mesma entra em classe e conversa com os alunos, 

ciente de que na segunda aula atenderá um pai que teve horário agendado no dia 

anterior. Enquanto espera o pai, prepara um texto para os professores lerem e 

discutirem sobre teorias de ensino. O pai chega, é atendido, e, em seguida, um 

grupo de alunos a procura com questionamento sobre uma prova. Na mesma manhã 

atende outra professora com necessidade de orientação quanto à variação das 

estratégias em aula.  

 Uma manhã repleta de acontecimentos e elementos variados e imprevisíveis. 

Suas ações implicam em planejamento, acompanhamento e manutenção da rotina 

diária, necessitando acionar seus saberes e  construir novos a cada situação. 
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 O relato da manhã de uma coordenadora pedagógica remete à necessidade 

de desenvolvimento nos relacionamentos com professores, alunos e pais, mediação 

de conflitos e resolução de problemas instaurados, mantendo o foco no projeto 

pedagógico da escola.21 

 Fazer essa orquestração de fatos, situações, acontecimentos que ora se 

articulam, ora se superpõem ou se contrapõem, exige uma sabedoria pessoal 

adquirida, muito provavelmente, em diversas fontes: na família, na escola, nas 

relações interpessoais, na formação profissional, na instituição, na experiência 

cotidiana. (ANDRÉ e VIEIRA. 2009, p. 18.) 

 Em A voz dos outros e a nossa voz – Alguns fatores que intervêm na atuação 

do coordenador, Clementi (2007) aponta que estudos sobre a formação de 

professores estão influenciando a concepção do trabalho docente. Em pesquisa 

realizada a partir das reflexões com coordenadores, identificou como fatores de 

ordem pessoal, profissional, estrutural e organizacional intervêm na atuação dos 

coordenadores. Alguns CPs julgam necessário “ensinar o professor o seu fazer”, 

portanto, sua atuação torna-se predominantemente técnica, desconsiderando 

envolvimento pessoal, e, por sua vez, limitando o engajamento, já que, ao valorizar 

apenas o técnico, desconsidera a autoria.  Provavelmente, a falta de clareza do que 

significa ser um formador de professores seja mais um fator de entrave.  

A prática de assistir às aulas permite ao coordenador o reconhecimento das 
mudanças pelas quais passam ou não o professor e o aluno. Estar em sala 
de aula, observando seu cotidiano, parece ser uma de suas atividades 
fundamentais. (CLEMENTI. 2007, p1. 57.)  

 Contudo, Clementi aponta para a observação do tempo hábil que o 

coordenador dispõe para tal tarefa como não sendo o suficiente, pois o mesmo 

sempre é solicitado para atuar em outras emergências, sem contar com a 

possibilidade de o professor não estar acostumado e se sentir constrangido por 

saber que o coordenador tem o poder de decidir seu destino e de avaliar sua 

competência. Afinal, “As relações de poder são multiformes, apresentam mil e uma 

faces e não escolhem lugares para se manifestarem”.  (PARANHOS. 2000, p.58.) 

                                                             
21

 Projeto Pedagógico: documento que define as intenções da escola na busca de uma educação de qualidade 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96. 
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 Para Chiavenato (2004), a liderança é de certa forma, um tipo de poder 

pessoal. 

Através da liderança uma pessoa influencia outras pessoas em função dos 
relacionamentos existentes. A influência é uma transação interpessoal na 
qual uma pessoa age no sentido de modificar ou provocar o comportamento 
de uma a outra, de maneira intencional. Assim, sempre se encontra um 
líder, aquele que influencia e os liderados, aqueles que são influenciados. 
(CHIAVENATO. 2004. p. 446.) 

  Nesse sentido, é importante a clareza e o esclarecimento sobre qual é o 

papel do coordenador enquanto observador e que este tenha significado para o 

professor. A formação docente continuada exige do CP um olhar para o que 

acontece em sala de aula para organizar um trabalho de reflexão e discussão com 

troca de experiências.  

 A pesquisa de Clementi ainda aponta sua percepção sobre a atuação dos 

coordenadores entrevistados com vícios de autoritarismo que sobrepujam diferentes 

autores que tratam de cumplicidade e parceria, agem como juízes, avaliando o que o 

professor sabe, enganando-se com o autoritarismo no lugar da autoridade como 

construção diária que se estabelece nas relações.  

 Ao analisar os fatos explicitados, relata que: 

Reconhecer, em seus espaços e relações, aspectos facilitadores do 
trabalho é importante para que o coordenador não se deixe levar por 
descrédito e desânimo em relação à estrutura escolar em que se encontra, 
aos educadores com quem convive, a si próprio enquanto educador 

engajado na própria formação e na de seus professores. (CLEMENTI. 2007, 

p. 65.) 

 Neste sentido, tanto a equipe docente quanto o CP precisam ter a consciência 

de que não têm todas as respostas para todos os fatos que ocorrem no cenário 

escolar, contudo, necessitam problematizar e dar encaminhamento juntos, da melhor 

maneira, como requer o aprendizado democrático que implica na capacidade de 

discutir, elaborar e aceitar regras coletivamente, assim como a superação de 

obstáculos e divergências. 

 O CP é um elemento fundamental no cenário escolar, pois tem a função de 

buscar integrar os demais elementos deste cenário, mantendo as relações 

interpessoais de modo a otimizar, valorizando a formação do professor, 

desenvolvendo diariamente habilidades para lidar com as diferenças neste espaço 

de mudança. Eis um grande desafio diante de tantas atribuições que ocorrem de 



56 

 

maneira dinâmica no cenário escolar, qual seja, buscar o entendimento do objeto ou 

evento para melhor compreendê-lo. 

 A função de CP é definida por Libâneo (2005, p. 342) como aquele que 

“coordena, acompanha, assessora, apoia e avalia as atividades pedagógico-

curriculares”. Sendo assim, verifica-se a abrangência de sua atuação nas relações 

com os demais atores do cenário escolar, inclusive com os pais e com a 

comunidade, que podem fortalecer os princípios construtivos e eficazes no cotidiano 

escolar. 

 A análise dos documentos22 para concurso público para coordenação 

pedagógica na rede municipal aponta para diferentes atribuições do CP como: 

coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da 

unidade educacional, tendo em vista os desafios do cotidiano escolar, as 

modalidades e turnos em funcionamento, visando a melhoria da qualidade da 

educação em consonância com as diretrizes educacionais do município; elaborar o 

plano de trabalho da coordenação pedagógica indicando metas, estratégias de 

formação, acompanhamento e avaliação dos impactos da formação continuada e 

cronograma de reuniões com a equipe docente para gestão pedagógica; coordenar 

a elaboração e implementação dos planos de ensino dos professores, garantindo a 

consonância com as diretrizes curriculares da SME; promover a análise dos 

resultados das avaliações internas e externas da aprendizagem dos alunos, 

estabelecendo conexões  com a elaboração do projeto político pedagógico, do plano 

de ensino e do plano de trabalho da coordenação pedagógica; identificar, junto com 

a equipe escolar, casos de educandos que apresentem dificuldades escolares e 

necessitem de atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 

encaminhamentos adequados para atividades de reforço; planejar ações para a 

garantia do trabalho coletivo docente e para a promoção da integração dos 

profissionais que compõem a equipe técnica da escola; participar da elaboração de 

critérios de avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas 

na escola, bem como na organização e remanejamento de educandos em turmas e 

grupos; acompanhar e avaliar, junto com a equipe docente, o processo contínuo de 

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

os registros do processo pedagógico; analisar os dados obtidos referentes às 

                                                             
22 Atribuições dispostas no edital de concurso da Fundação Carlos Chagas (2009, p. 5). 
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dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, expressos nas avaliações 

internas e externas da unidade de ensino, garantindo a implementação de ações 

voltadas para sua superação; organizar e sistematizar a comunicação de 

informações sobre o trabalho pedagógico junto aos responsáveis dos alunos; 

garantir a implementação e avaliação dos programas e projetos que assegurem a 

implementação da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos; 

desenvolver estudos e pesquisas que permitam ressignificar e atualizar as práticas 

pedagógicas em busca de adequá-las às necessidades de aprendizagem dos 

alunos; possibilitar acesso e conhecimento de diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis, garantindo a instrumentalização dos educadores; participar 

na elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a escola à 

comunidade e às organizações sociais voltadas para as práticas educacionais; 

promover a implementação dos programas e projetos da SME por meio da formação 

dos professores da escola, bem como do acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos (avanços, dificuldades e necessidades específicas); participar das diferentes 

instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos financeiros, 

materiais e humanos da unidade de ensino; promover o estabelecimento de relações 

que favoreçam a significação do papel docente, do discente, da instituição educativa 

e da família, respeitando a autoria, a autonomia e a diversidade dos envolvidos; e  

participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, promovendo estudos de caso e estabelecendo junto com os 

professores critérios de encaminhamentos de alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 Nota-se, nas atribuições e observações, a ênfase dada à formação e aos 

processos formativos que envolvem o coordenador pedagógico e os professores. 

Entretanto, uma análise das atribuições legais citadas e as emergências do cotidiano 

escolar como o “apagar incêndios”, ou seja, a resolução de problemas instaurados 

em uma escola,  podem distanciar  o CP de suas funções formativas como observa  

Bartman (1999), referindo-se a  quem  é o CP: 

...o coordenador não sabe quem é e que função deve cumprir na escola. 
Não sabe que objetivos persegue. Não tem claro quem é o seu grupo de 
professores e quais as suas necessidades. Não tem consciência do seu 
papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas não tem coragem de 
criticar. Ou só critica, e não instrumentaliza. Ou só cobra, mas não orienta.” 
(BARTMAN. 19998, p. 1.) 
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 Neste sentido, faz-se necessária a formação do CP enquanto formador, bem 

como a busca  pela sua própria formação. A formação em serviço é imprescindível 

pela natureza do saber e do fazer humanos, como práticas que se transformam 

constantemente. A escola é um espaço propício a mudanças e o conhecimento 

construído neste espaço necessita de reflexão sobre a prática, constante atualização 

e ampliação.  

 Garrido (2009) aponta que o CP encontra obstáculos no exercício de sua 

função, pois é atropelado pelas urgências e necessidades do cotidiano escolar. Sem 

parceria e apoio na escola, ele mesmo necessita vencer os medos, inseguranças e 

isolamento para conquistar seu espaço. A trajetória dos CPs em diferentes redes de 

ensino aponta para a necessidade de sua formação; a rede pública estadual e 

municipal de ensino promove encontros formativos de CPs, oferecendo  momentos 

formativos e de troca de experiências para que esses profissionais possam refletir 

sobre a prática da coordenação pedagógica, propor encaminhamentos nas escolas, 

não limitando sua atuação em ações emergenciais, resolvendo problemas 

instaurados; antes porém, atuando preventivamente e de modo planejado. A rede 

pública torna rica a experiência em distanciar os CPs de seu local de trabalho para 

que os mesmos possam olhar suas escolas de longe e percebê-las sob a ótica, 

fazendo outras leituras do fazer pedagógico. Assim, tão importante quanto a 

formação continuada dos professores é a formação continuado dos coordenadores. 

 

EIXO 2 – A FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

 A formação de professores no Brasil tem sido alvo de constantes debates e 

estudos e o enfoque legal dessa questão está  disposto  em documentos oficiais 

como a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); o Referencial 

para a Formação de Professores (1999) e o Catálogo da Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores de Educação Básica23 (2006). Ao serem 

observados com atenção, esses documentos apontam para uma proposta com 

objetivo de melhoria na qualidade de ensino, contudo parece se perder durante o 

percurso até à escola. Neste sentido, torna-se fundamental pesquisas que tragam à 

tona a discussão, a reflexão e o conhecimento das contribuições de uma política 

                                                             
23 A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, constituída em julho de 2004, 
surgiu como resposta à necessidade de articular a pesquisa, a produção acadêmica à formação dos educadores, 
processo que não se completa por ocasião do término de seus estudos em cursos superiores. 
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pública no local de trabalho para o desenvolvimento dos coordenadores e 

professores e, consequentemente, para a ação docente. 

 A Secretaria da Educação Básica Fundamental do Ministério da Educação, 

desde 1998, dirige o olhar para a formação continuada, divulgando o primeiro 

Referencial para a Formação de Professores com o objetivo de orientar as suas 

transformações, reafirmando a importância da implementação de políticas públicas 

para o desenvolvimento desses profissionais.  O documento fortalece e dá diretrizes 

para a formação disposta na LDB ao tratar dos profissionais da educação. 

 O Catálogo da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica24 apresenta orientações para uma política educacional, 

pressupondo o papel e o perfil do profissional da educação básica. 

A atual política parte dos seguintes princípios: a formação do educador deve 
ser permanente e não apenas pontual; formação continuada não é correção 
de um curso por ventura precário, mas necessária reflexão permanente do 
professor; a formação deve articular a prática docente com a formação 
inicial e a produção acadêmica desenvolvidas na Universidade; a formação 
deve ser realizada também no cotidiano da escola em horários específicos 
para isso, e contar pontos na carreira dos professores. (MEC, 2006, p. 3.) 

 A política educacional atual parte do princípio de que a formação dos 

profissionais da educação deve ser permanente. Posto desta maneira, parece que 

isso é uma realidade nacional, quando na verdade não o é. A qualidade da 

educação em nosso país aponta para uma formação inicial deficitária e uma 

formação continuada inexistente. Portanto, ao verificar as contribuições de uma 

política educacional para o desenvolvimento profissional no local de trabalho, surge 

a possibilidade de confirmar a importância desta política, quando em seu percurso, 

da legislação à sala de aula, sem  se perder pelo caminho. 

 O Ministério da Educação e Cultura, nos Referenciais para Formação de 

Professores (1999), propõe mudanças na criação dos sistemas de formação – nos 

quais se articulem os processos de formação inicial e continuada25 e ainda propõe 

que a formação de professores se oriente pelos seguintes pressupostos:  

 O professor exerce uma atividade profissional de natureza pública que tem 
dimensão coletiva e pessoal implicando simultaneamente autonomia e 
responsabilidade; 

                                                             
24 O catálogo 2006 é resultado dos produtos desenvolvidos pelos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Educação desde 2003. 
25 A formação continuada refere-se à formação de professores já em exercício, programas promovidos dentro e 
fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais e a distância). 
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 O desenvolvimento profissional permanente é necessidade intrínseca a sua 
atuação é, por isso, um direito de todos os professores; 

 A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas não se 
restringe a ela: inclui também a participação no projeto educativo e 
curricular da escola, a produção do conhecimento pedagógico e a 
participação na comunidade educacional. Portanto, todas essas atividades 
devem fazer parte de sua formação; 

 O trabalho do professor visa o desenvolvimento dos alunos como pessoas, 
nas suas múltiplas capacidades, e não apenas a transmissão de 
conhecimentos. Isso implica uma atuação profissional não meramente 
técnica, mas também intelectual e pública; 

 O necessário compromisso com o sucesso das aprendizagens de todos os 
alunos na creche e nas escolas de educação infantil e do ensino 
fundamental exige que o professor considere suas diferenças culturais, 
sociais e pessoais e que, sob hipótese alguma, as reafirme como causa de 
desigualdades e exclusão; 

 O desenvolvimento de competências profissionais exige metodologias 
pautadas na articulação teoria e prática, na resolução de situações – 
problema e na reflexão sobre a atuação profissional; 

 A organização e o funcionamento das instituições de formação de 
professores são elementos essenciais para o desenvolvimento da cultura 
profissional que se pretende afirmar; 

 O estabelecimento de relações cada vez mais estreitas entre as instituições 
de formação profissional e as redes de escola dos sistemas de ensino é 
condição para um processo de formação de professores referenciado na 
prática real; 

 Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se estiverem 
vinculados à condição de trabalho, avaliação, carreira e salário. 
(Referenciais para formação de professores, 1999.) 

 Diante da realidade dos índices de desenvolvimento da educação básica no 

Brasil, a política educacional vigente necessita urgentemente sair da esfera política e 

se efetivar na realidade dos contextos escolares. 

 Com objetivo de verificar pesquisas recentes sobre a formação continuada, foi 

realizada uma pesquisa junto ao banco de teses da CAPES, utilizando as palavras-

chave: formação continuada de professores, tendo como base os anos de 2000 a 

2010, em nível de doutorado, em instituições federais, estaduais e particulares. Face 

ao levantamento realizado, pode-se afirmar que a consulta possibilitou constatar um 

crescente número de pesquisas na área da formação continuada de professores 

realizadas em diferentes instituições de ensino como pode ser observado no gráfico 

3: 
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Gráfico 3 -  Teses - Formação continuada de professores  
Período 2000 a 2010 
Redes Federal, Estadual e Privada 

  

 A formação em serviço está associada ao processo de formação dos 

professores denominado formação continuada. A formação de professores tem sido 

objeto de pesquisa, estudos e reflexões de diferentes autores. A partir da ideia de 

formação como um ato contínuo é possível refletir sobre a formação de professores 

considerando seu início ainda na educação básica, passando pela sua formação 

inicial acadêmica e pela experiência prática, no local de trabalho, pois é sabido que 

o professor não sai “pronto” da faculdade; ele está em constante formação e sua 

aprendizagem continua na docência. 

  Mizukami (2005/2006); tratando da aprendizagem na docência; apresenta 

aspectos relevantes que devem ser considerados pelas políticas públicas:  

 

   a) a importância de uma base de conhecimento sólida e flexível, 
imprescindível para que o formador desempenhe suas funções, 
oportunizando situações e experiências que levem o futuro professor a 
‘aprender a ensinar’ de diferentes formas para diferentes tipos de clientelas 
e contextos;  
   b) a necessidade de construção de estratégias de desenvolvimento 
profissional que não sejam invasivas e que permitam a objetivação de 
crenças, valores, teorias pessoais;  
   c) a importância de construção de comunidades de aprendizagem que 
envolvam professores das escolas e formadores da universidade de forma a 
propiciar processos de desenvolvimento profissional mais apropriados à 
profissão docente e  
  d) a consideração da ‘atitude investigativa’ como eixo da formação do 
formador. (MIZUKAMI, 2005/2006, p. 1.) 
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 A partir dos pontos elencados por Mizukami, pode-se considerar o processo 

de formação contínuo como a base do conhecimento, a oportunidade de reflexão 

sobre situações e experiências, o desenvolvimento profissional no local de trabalho 

e a formação do formador, seja este formador na universidade ou na escola. 

 Conceituando formação, Marcelo (1999) considera a interformação: 

  

[...] em primeiro lugar, a formação, como realidade conceitual, não se 

identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais 

como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o conceito de 

formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global 

que é preciso ter em conta face a outras concepções eminentemente 

técnicas. Em terceiro lugar, o conceito formação tem a ver com a 

capacidade de formação, assim como com a vontade de formação. Quer 

dizer, é o indivíduo, a pessoa, o responsável último pela ativação e 

desenvolvimento de processos formativos. Isto não que dizer que a 

formação seja necessariamente autônoma. É através da interformação que 

os sujeitos -  neste caso  os professores – podem encontrar contextos de 

aprendizagem que favoreçam a procura de metas de aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. (MARCELO GARCIA, 1999, p. 21-22.) 

 

 Assim sendo, é importante ressaltar que a docência como atividade 

desenvolvida pelo professor sofre influência de suas crenças, valores, formação 

familiar, expectativas em sua formação inicial, e o seu desenvolvimento profissional 

no local de trabalho, com outros profissionais da educação e demais membros da 

comunidade escolar. Portanto, refletir sobre as maneiras em que ocorrem o 

processo de formação continuada e as reflexões a partir desta, podem contribuir 

para a formação como um ato contínuo. 

 Christov (1998) descreve a importância da formação continuada para 

formação desse professor como função essencial do CP. A autora afirma que tal 

atribuição do CP está associada ao processo de formação em serviço dos 

professores. O processo é denominado formação continuada na legislação 

educacional, tanto em nível federal, como estadual e municipal e também na 

literatura sobre a formação em serviço. 

 É possível afirmar que a formação continuada neste enfoque é relativamente 

recente, pois a formação anterior aos anos 1990 trazia uma crítica associada a 

termos como treinamento, capacitação, reciclagem, não primando pela construção 

intelectual do professor, nem pela reflexão de sua prática pedagógica, pois, as 
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propostas da então formação continuada estavam atreladas às propostas 

previamente estipuladas para que fossem reproduzidas em sala de aula. 

 A partir dos anos 1990, surgem estudos e pesquisas com  reflexões sobre a 

formação de professores que se opõem a essa postura reprodutiva, sugerindo uma 

proposta de formação para a reflexão da prática e para o desenvolvimento 

profissional no local de trabalho. A autora apresenta a importância de um programa 

de educação continuada para atualização de conhecimentos e, principalmente, para 

análise das mudanças que ocorrem no espaço escolar, especialmente na prática 

docente, como meio para direcionamento esperado a essas mudanças. 

 Segundo a autora, um programa de educação continuada pressupõe 
 

- um contexto de atuação: uma escola, um município, um país, uma 
sociedade... 
- a compreensão de que ela não será responsável exclusiva pelas 
transformações necessárias à escola, uma vez que isso depende de um 
conjunto de relações, mas poderá ser um elemento de grande contribuição 
para essas transformações; 
- condições para a viabilização de suas ações, que podem ser resumidas 
em três grandes aspectos: vontade política por parte de educadores e 
governantes, recursos financeiros e organização do trabalho escolar com 
tempo privilegiado para estudos coletivos e individuais por parte dos 
professores. (CHRISTOV, 1998, p. 10.) 

  
 É necessário um olhar para a construção de novas bases da formação em 

serviço. Tal construção tem como responsável o CP como agente transformador, 

responsável pela garantia dos processos formativos, reorganizando tempo e espaço 

escolar para as horas de estudo, discussão e reflexão dos professores.  A 

intervenção na escola para disponibilizar o tempo gasto com a formação de 

professores certamente reverterá em benefícios para a própria escola, com o 

desenvolvimento dos professores, refletidos em sua ação docente. A construção 

deste processo deve levar em consideração o momento dos professores. 

 
Sabemos que a aprendizagem docente é um processo contínuo que ocorre 
ao longo da trajetória dos professores; que não se limita aos espaços 
formais e tradicionais de formação; e que os professores aprendem 
ensinando e aprendem com outros professores. Aprendem ainda via 
processos de observação vivenciados ao longo de suas vidas como 
estudantes. Podemos entender a aprendizagem docente como estando 
relacionada a diferentes fases da vida: as que antecedem a formação inicial, 
a formação inicial, a relativa aos primeiros anos de inserção profissional, a 
relacionada ao desenvolvimento profissional. Nesse sentido, as demandas 
formativas dos professores se alteram em função da fase da carreira e de 
características contextuais mais específicas. (TANCREDI, REALI e 
MIZUKAMI, 2005, p. 82.) 
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 Os professores da rede municipal de Caieiras, participantes da pesquisa que 

compõe este trabalho, são em sua maioria professores iniciantes, e, para tanto, é 

importante nos reportarmos às peculiaridades que envolvem o período de iniciação 

de professor na docência, conforme apontado por  Tancredi, Reali e Mizukami 

(2005) como um período conflituoso, contudo, proveitoso, com aprendizagens 

intensas que devem ser encaminhadas pela formação continuada centrada na 

escola.  

 Sobre a formação continuada centrada na escola, Imbernón (2004) traz 

significativas contribuições com o envolvimento de estratégia empregado de modo 

conjunto pelos formadores, no caso os CPs e pelos professores na direção dos 

programas de formação, visando as necessidades definidas da escola para elevar a 

qualidade de ensino. A formação centrada na escola é entendida como a instituição 

educacional transformada em lugar de formação prioritária. Não se trata apenas de 

uma formação como um conjunto de procedimentos, pelo contrário, deve estar 

munida, nas palavras de Imbernón (2004), de uma carga ideológica, valores, 

atitudes e crenças. Trata-se de um novo enfoque para redefinição dos conteúdos, 

estratégias e propósitos da formação. 

 A formação centrada na escola, segundo o autor, pretende desenvolver um 

paradigma colaborativo entre os professores. Para tanto ela apresenta alguns 

pressupostos: 

 
1) A escola com foco no processo “ação-reflexão-ação” como unidade 
básica de mudança, desenvolvimento e melhoria. Implantar uma inovação 
na escola não é o mesmo que fazer dela o sujeito e o objeto de mudança. 
Portanto, é preciso promover a autonomia das escolas nesse sentido e as 
condições necessárias pra que tal autonomia ocorra: capacidade de 
mudança e de promover sua própria mudança; desenvolvimento 
progressivo; melhoria. 
2) Para uma reconstrua da cultura escolar como objetivo não apenas final, 
mas também de processo, pois a escola deve aprender a modificar sua 
própria realidade cultural. 
3) Aposta em novos valores. Em vez da independência, propor a 
interdependência; em vez do corporativismo profissional, a abertura 
profissional; em vez do isolamento, a comunicação; em vez da privacidade 
do ato educativo, propor que ele seja público; em vez do individualismo, a 
colaboração; em vez da dependência, a autonomia; em vez da direção 
externa, a autorregulação e a crítica colaborativa. 
4) A colaboração, mais que uma estratégia de gestão, é uma filosofia de 
trabalho. 
5) Não é uma tecnologia que se possa aprender, e sim um processo de 
participação, envolvimento, apropriação e pertença. 
6) Respeito e reconhecimento do poder e capacidade dos professores. 
7) Redefinição e ampliação da gestão escolar. (IMBERNÓN, 2004, p. 80 e 
81.) 
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 Nesta perspectiva, a instituição educacional é entendida como “nicho 

ecológico” para o desenvolvimento da formação continuada dos professores, sendo 

estes, sujeitos e não objetos da formação. A formação deve auxiliar os professores a 

desenvolver um conhecimento profissional que lhe permita refletir sua prática, bem 

com a necessidade de revê-la. Imbernón (2004) propõe uma formação continuada 

colaborativa no sentido de construção coletiva do conhecimento, exigindo dos 

professores que desenvolvam capacidades reflexivas coletivas sobre a própria 

prática docente, para aprender a interpretar, compreender e refletir não só sobre sua 

prática, mas também sobre a educação e a realidade social. O autor descreve 

pilares que fundamentam uma formação que desenvolva processos de pesquisa 

colaborativa para o desenvolvimento da escola. 

 

 Aprender continuamente de forma colaborativa, participativa, isto é, analisar, 
experimentar, avaliar, modificar, etc. juntamente com outros colegas ou 
membros da comunidade. 

 Ligar os conhecimentos derivados da socialização comum com novas 
informações em um processo coerente de formação (adequação das 
modalidades à finalidade formativa) para rejeitar ou aceitar os 
conhecimentos em função do contexto. 

 Aprender, mediante reflexão individual e coletiva a resolução de situações 
problemáticas da prática. Ou seja, a partir da prática do professor, realizar 
um processo de prática teórica. 

 Aprender em um ambiente formativo de colaboração e de interação social: 
compartilhar problemas, fracassos e sucessos com os colegas. 

 Elaborar projetos de trabalho conjunto e vinculá-los à formação mediante 
estratégias de pesquisa-ação. 
 
Tudo isso será obtido mediante processos em que se verifique: 
 

 Abandono do individualismo e do celularismo na cultura profissional docente. 

 Predisposição a uma revisão crítica da própria prática educativa mediante 
processos de reflexão e análise crítica. 

 Modalidades de formação adequadas ao que o professor tem como finalidade 
formativa. 

 Busca do significado das ações educativas, que devem ser compartilhadas 
com outras equipes docentes, tendo em conta o contexto em que se forma. 

 Formação como processo de definição de princípios e de elaboração de um 
projeto educativo conjunto que preveja o uso de atividades educativas mais 
adequadas à mudança na educação. 

 Formação no lugar de trabalho, na própria instituição educacional. 
(IMBERNÓN, 2004, p. 69 e 70) 

 

 A partir dessa perspectiva, torna-se necessária a revisão dos processos de 

formação, para que os professores se desenvolvam profissionalmente 

coletivamente, mas de modo autônomo, apoiado no conhecimento teórico e prático, 
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bem como nos procedimentos que envolvem sua ação docente, como a análise, 

interpretação, reflexão, avaliação, formulação e reformulação de atividades.  

 Christov (2008) alerta que para uma reflexão do processo de educação 

continuada é importante considerar a relação entre a teoria e a prática, tendo em 

vista que uma das características da formação em serviço é possibilitar o contato 

com as experiências e reflexões que possam ser úteis à compreensão e à solução 

de problemas presentes nas práticas profissionais. A autora descreve algumas 

queixas que permeiam a relação entre a teoria e a prática. 

 

 1. Por parte de professores: 
 
- “Não queremos tanta teoria... precisamos é de prática...” 
- “Chega de blá-blá-blá... o que precisamos é de menos filosofia e mais 
ação...” 
- “Estamos cansados de tanta teorização.... queremos um pouco mais de 
prática...” 
- “Não consigo entender estes autores... Emília Ferreiro nada tem a ver com 
minha prática...” 
- “Compreendo a teoria, mas, na hora de fazer, não consigo...” 
 
2. Por parte de capacitadores/coordenadores: 
 
- “Os professores não gostam de ler” 
- “Os professores querem respostas prontas para seus problemas de sala 
de aula, não querem ficar estudando...” 
- “Os professores não compreendem as teorias sobre ensino, ou sobre 
alfabetização, ou não entendem de psicologia.” 
- “Os professores compreendem a teoria, mas não sabem aplicá-la na 
prática...” (CHRISTOV, 2008, p. 37 e 38.) 

  

 O diálogo entre a prática, a experiência e a teoria, os autores, deve ser 

construído à medida que se torna possível a leitura da experiência. É possível 

construir a teoria quando se pergunta às experiências, aos autores, sobre a prática. 

Quanto maior for a leitura da prática, maior a compreensão dos autores. Desta 

forma, a autora sugere que conhecimento e experiência auxiliam a compreensão da 

própria prática. Por isso, a importância de uma formação continuada no sentido da 

construção do leitor/autor da própria experiência. Experiência que se percebe a si 

mesma como teórica porque refletida, avaliada, recriada. 

 Benachio e Placco (2012), tratando dos desafios para a prática da formação 

continuada em serviço, alertam que o CP deve compreender que ele é fundamental 

no processo de formação de professores, devendo assumir seu papel de formador; 

entretanto, é necessário que a escola, enquanto instituição, ofereça condições para 



67 

 

que o CP possa desenvolver seu plano de ação formativa. Desta maneira, torna-se 

possível o oferecimento aos professores de participação nos processos formativos 

em serviço. 

 Os professores em processo de formação em serviço devem ser  

confrontados pelos seus pares, pelos textos que leem, pelos  filmes, palestras e até 

pelas exigências da escola quanto à qualidade de ensino e alcance das metas e 

índices de rendimento. A formação em serviço requer do formador que este 

desenvolva alguns princípios que não se excluem, pelo contrário, complementam-se, 

como se fossem engrenagens do processo de formação em serviço. 

 

 Figura 2  – Engrenagens da Formação em Serviço – síntese da autora com base na 
abordagem de Benachio e Placco (2012) 

 

 Para assegurar a formação em serviço, é necessário, antes de tudo, que a 

escola e o CP façam a opção pela formação em serviço. Caso contrário, a formação 

não sairá do documento legal onde está explicitada. Primeiramente, deve-se 

promover condições para a formação, o que significa organizar e disponibilizar 

tempo e espaço, bem como remunerar o profissional que está em formação em 

serviço. A conscientização do professor é outro passo importante. Somente 

conscientizado da importância de uma formação participativa, seu envolvimento 

estará garantido  Torna-se fundamental a abertura de um espaço para que os 

professores tenham condições  de refletir, discutir,  ouvir e de serem ouvidos. Desta 
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maneira é preciso compreender a diferença entre reuniões formativas e reuniões 

informativas para que não se confundam os momentos formativos com os 

administrativos. 

 Criar um ambiente propício à participação efetiva dos envolvidos no processo 

de formação é segunda engrenagem que sustenta a formação em serviço. A reunião 

pedagógica é um espaço para criar um ambiente favorável à socialização de 

planejamento, projetos e atividades desenvolvidas com alunos. Os professores 

contribuem, trocam experiências e constroem caminhos individual e coletivamente. A 

discussão a partir de diferentes autores e concepções na busca de propostas que 

complementem a prática individual e coletiva promovem novos conhecimentos. O 

CP tem papel fundamental neste processo, acolhendo e articulando as experiências 

e ideias individuais, fazendo com que os professores reflitam sobre elas de modo 

coletivo, tendo a percepção e o cuidado necessários, revelando respeito às 

dificuldades do professor, valorizando suas proposições.  

 A terceira engrenagem da formação em serviço é ter um projeto educativo  

referencial de ação para todos os que trabalham na escola. É onde se encontram os 

princípios filosóficos, pedagógicos e a intencionalidade do ato de educar da 

instituição. Ao tratar de formação em serviço é preciso pensar em projeto educativo 

que possibilite a escolha e a seleção dos conteúdos, norteando o projeto de 

formação. É um documento construído a partir da realidade e das necessidades da 

escola, e deve nascer dos desejos da escola e dos profissionais que se quer ter. 

 O sucesso ou fracasso escolar não depende exclusivamente da formação em 

serviço, uma vez que isso depende de vários conjuntos de relações. Contudo, sem 

dúvida, é um dos fatores essenciais de contribuição para transformações no espaço 

escolar. 

 Outra concepção que pode contribuir para o entendimento sobre a formação 

em serviço é apontada por Marcelo (1999) como um “processo contínuo, sistemático 

e organizado” que deve ser entendido a partir da carreira docente. Ao tratar a 

carreira docente, ele considera diferentes etapas, dando atenção ao que denomina 

“fase de iniciação”, ou seja, a fase de iniciação no ensino. O autor entende o 

processo de formação como um período de desenvolvimento profissional que 

envolve várias etapas, permitindo que os professores adquiram conhecimentos, 

competências e desenvolvam  habilidades em sua ação docente para um ensino de 
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qualidade. Uma ênfase na formação inicial dos professores permite verificar não 

apenas o desenvolvimento profissional dos mesmos, mas uma análise diferenciada 

em uma etapa de iniciação ao ensino, nos primeiros anos da docência, momento em 

que ocorre a transição de estudantes para professores. Esta transição ocorre em 

uma circunstância de tensão e aprendizagem intensa, nos contextos escolares, até 

então desconhecida para os professores iniciantes.  

 Segundo Marcelo (1999), uma pesquisa com professores iniciantes  realizada 

na Espanha, especificamente em Sevilha e Granada, aponta a preocupação dos 

professores iniciantes com seu aperfeiçoamento docente, conscientes de que sua 

formação é incompleta. Algumas dificuldades descritas pelos professores  referem-

se a questões didáticas, outras, de oposição pessoal ou organizacional. Sobre as 

abordagens de interpretação do processo de iniciação dos professores, Marcelo 

(1999) descreve como o processo que os professores seguem para aprender a 

ensinar tem sido explicado a partir de diferentes perspectivas. 

 Num caso, enfatiza-se as preocupações dos professores como 
indicadores de diferentes etapas de desenvolvimento profissional. Noutro 
caso, o professor é concebido de um ponto de vista fundamentalmente 
cognitivo e o aprender a ensinar é visto como um processo de maturidade 
intelectual. Existe uma última abordagem para a análise do processo de 
iniciação que enfatiza os elementos sociais e culturais da profissão docente 
e no assumir deles por parte do professor principiante. [...] A partir desta 
abordagem é fácil supor que o professor principiante se deve integrar num 
processo de aprendizagem, adquirir os conhecimentos que lhe servirão para 
transmitir uma cultura e os valores dessa cultura, interiorizando-os na 
própria personalidade. Por último, o professor deverá adaptar-se ao meio 
onde tem de exercer a sua função, para compreender as necessidades que 
apresenta e poder responder com eficácia às exigências desse meio.  
(MARCELO, 1999, p. 114 e 115.) 

 Quanto ao ajuste dos professores iniciantes à sua nova profissão, depende, 

segundo o mesmo autor, das experiências anteriores, dos modelos de imitação no 

período de iniciação, da organização burocrática em que esteve inserido, dos 

colegas e do meio em que iniciou a carreira docente. Desta maneira, há 

necessidade de um olhar para uma formação em serviço que valorize o contexto 

dos professores iniciantes, a organização pedagógica e escolar, bem como a troca 

de experiências com professores experientes que se tornem modelos no período 

de iniciação de aprender a ensinar.  

 Com a pesquisa na SME de Caieiras, este trabalho pesquisou as 

contribuições de uma política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho, buscando a compreensão dos processos formativos no desenvolvimento 
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desses profissionais, coordenadores e professores em uma dimensão histórica, legal 

e prática, analisando de que maneira os professores e coordenadores compreendem 

e aprendem na formação em serviço, refletem sobre a sua prática e promovem 

mudanças, atitudinais, procedimentais e conceituais na ação docente. 

 

EIXO III –  APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA  

 A aprendizagem da docência tem sito estudada por diferentes autores, entre 

eles Mizukami et al (1996) apresentando contribuições significativas ao considerar a 

importância da reflexão sobre a ação pedagógica como estratégia e ação formativa 

para os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. O estudo teve como 

partida eixos teóricos, a saber, 

 

 Processos de pensamento do professor: teorias implícitas e processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento profissional da docência. 

 A reflexão considerada como “orientação conceitual”, implicando a especificação de 

diferentes níveis e/ou tipos de reflexão a partir de seus conteúdos, e não sua 

compreensão como sendo uma variável dicotômica (existência ou não de reflexão 

nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional  empreendidos 

por professores) 

 A necessidade emergente de construção de teorias de ensino e a importância 

explicativa de teorias de ensino-em-contexto. 

 Modelos teóricos relativos à base de conhecimentos e a processos de raciocínio 

pedagógico, com ênfase  na construção do conhecimento pedagógico do conteúdo, 

que implica, necessariamente, a consideração de conhecimentos específicos de 

diversas naturezas e áreas e a prática educacional. 

 Aprendizagem organizacional: a escola enquanto organização que aprende. 

 Novas compreensões quanto a processos de aprendizagem da docência. 

 Especificidades da educação de adultos. 

 Escola, professores e complexidade da mudança. MIZUKAMI et al  (2002, p. 47 e 48.) 

 

 A partir destes eixos, os autores apresentam contribuições sobre a 

aprendizagem da docência. Sobre o pensamento do professor, aponta para a 

construção do conhecimento profissional, bem como para o seu desenvolvimento 

em serviço, ou seja, a aprendizagem durante seu percurso na docência. Aprender a 

ensinar requer tempo e recursos para que os professores reflitam sobre sua prática 

e possam modificá-las mediante as exigências ou necessidades. Observando-se os 

eixos propostos pelos autores, expresso no elemento gráfico abaixo é possível 

perceber a dimensão do trabalho do formador dos professores, ao considerar o 

processo de aprendizagem na docência.  
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  Figura 5 – Aprendizagem da docência – síntese da autora com base na 

abordagem de MIZUKAMI et al  (2002). 

  

 Na escola, o CP tem um papel fundamental ao auxiliar o professor neste 

processo de construção, pois ao assistir as aulas dos professores observando sua 

prática pedagógica,  o domínio do conteúdo e a aprendizagem do aluno, de posse 

dos registros, este analisa com os professores os registros da observação e os 

instiga à reflexão de sua própria prática, estabelecendo assim seus próprios 

princípios pedagógicos. A aprendizagem do adulto se volta ao caráter prática, 

portanto, a importância de apoio e acompanhamento dos professores em sala de 

aula. 

  

 As práticas profissionais- manifestas em comportamentos – contêm, 
pois, pensamentos, interpretações, escolhas, valores e comprometimentos. 
As teorias práticas, frequentemente, são implícitas e, às vezes, há conflitos 
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entre elas e as práticas profissionais manifestas. Os professores, muitas 
vezes operam na Bse de várias teorias da prática e, quer estejam ou não 
conscientes de tais teorias, aprendem a tomar decisões instrucionais, a 
conduzir aulas, a escolher, usar e avaliar estratégias de ensino, a impor 
ritmo de aprendizagem, a manter disciplina etc., por meio de suas 
experiências diretas em situações escolares, mesmo antes de sua 
preparação forma. Portanto, o comportamento do professor é pessoal e 
particular para determinadas situações. Sob essa perspectiva, pode-se dizer 
que as teorias prática de ensino constituem o conhecimento profissional. 
MIZUKAMI et al (2002, pg. 50.) 

 

 Sobre a reflexão como orientação conceitual, Mizukami (2002) adota a 

concepção proposta por Valli (1992),  que descreve o paradigma reflexivo como 

aquele que pode integrar diferentes componentes do ensino, portanto professores 

reflexivos se baseiam em conhecimentos diversos que guiam a prática. Neste 

enfoque Valli (1992, apud Mizukami et al,  2002, p. 56 e 57) aponta níveis de 

reflexão, a saber, 

 Nível 1 – Comportamental. Este nível é caracterizado pela ênfase exclusiva 

na manifestação de comportamentos prescritos a partir da pesquisa na área. Existe 

a preocupação restringe-se à aquisição de habilidades na realização de uma tarefa 

predeterminada e o professor é julgado por autoridades. 

 Nível 2 – Tomada técnica de decisões. Este nível é caracterizado pela  ênfase 

no desempenho adequado de comportamentos prescritos de ensino. Tal 

conhecimento não passa por julgamentos, pois é limitada à uma determinação 

técnica. 

 Nível 3 – Reflexão-na-ação. Neste nível o conhecimento é caracterizado 

como sendo uma atividade profissional, onde  a problematização e os propósitos da 

escolarização ainda não temas do processo reflexivo. 

 Nível 4 – Deliberativo. Neste nível é o conhecimento não guia a prática, 

contudo, fornece informações à medida que considera a reflexão sobre explicações 

para preparação de professores. 

 Nível 5 – Personalista. Nível onde o conhecimento tem como preocupações o 

crescimento pessoal e as relações profissionais. 

 Nível 6 – Crítico. Nível em que as implicações sociais e políticas do ensino 

tornam-se centrais à formação de professores. 

 A temática sobre  professores reflexivos é abordada por Alarcão (2002) à 

medida da sua capacidade de pensamento e reflexão como ser humano criativo e 
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não como reprodutor de ideias e práticas, para tanto há necessidade de uma ênfase 

no caráter colaborativo no coletivo docente. Considera que o professor não pode 

agir isoladamente, desta maneira compreende que é fundamental a formação de 

professores reflexivos para uma escola reflexiva. A capacidade reflexiva sendo inata 

no ser humano considera a necessidade de contextos que promovam o seu 

desenvolvimento, contexto de liberdade com responsabilidade.   

 Neste sentido, o contexto de formação continuada com base no conhecimento 

e troca de experiências assume um papel importante, onde formadores de 

professores, no caso desta pesquisa, os CPs, assumem importante 

responsabilidade ao coordenar o processo de formação, desenvolvendo nos 

professores a capacidade reflexiva, desenvolvendo estratégias de valor formativo. 

 Sobre a emergência de teorias de ensino e a importância de teoria de ensino-

em-contexto, Mizukami, et al (2002)  explicitam o modelo de ensino, segundo a 

concepção de  Schoenfeld (1997); considerando componentes, crenças, metas e 

conhecimento com o objetivo de fundamentação teórica às experiências de ensino e 

aprendizagem  enquanto estratégias formativas e investigativa.  

 Sobre  conhecimento para o ensino: base de conhecimento e processo de 

raciocínio pedagógico Mizukami, et al (2002) e Mizukami (2004)  ao questionarem 

sobre o que e de que maneira  os professores constroem os conhecimentos para 

poderem ensinar de tal forma que seus alunos consigam aprender,  buscam em 

Shulman (1987), um dos precursores nos estudos sobre o pensamento dos 

professores, suas concepção sobre  os tipos de conhecimento, trazendo assim 

contribuições   para compreensão dos processos de aprendizagem da docência, 

buscando as relações entre os conhecimentos dos professores, entre eles: o 

conhecimento de conteúdo específico, o conhecimento de conteúdo pedagógico e o 

conhecimento pedagógico de conteúdo.  

 

 - O Conhecimento de Conteúdo Específico 

 Tal conhecimento compreende o conteúdo específico da matéria que o 

professor vai ensinar em sala de aula. Trata-se do conhecimento pautado em 

conceitos básicos da área de conhecimento, de uma disciplina específica, sendo 

necessário o conhecimento de conceitos e procedimentos. Desta maneira torna-se 

fundamental ao professor o domínio deste tipo de conhecimento para que tenha as 

condições básicas no processo de ensinar e aprender em sala de aula; entretanto, 
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não é o suficiente além do domínio do conteúdo, é necessário que o professor tenha 

a compreensão dos fatos com articulação e argumentação no sentido de transformar 

o conteúdo para a compreensão dos seus alunos.  

 Para um professor das séries iniciais, considerado polivalente à medida que 

se torna responsável pela formação dos alunos em  diferentes disciplinas ou áreas 

do conhecimento da base comum do currículo do Ensino Fundamental, a saber, 

português, matemática, história, geografia, ciências e educação artística; o conteúdo 

específico se configura como um grande desafio considerando que o simplesmente 

o seu domínio não garante o sucesso no ato de ensinar. 

 

 - O Conhecimento de Conteúdo Pedagógico 

 Este conhecimento ultrapassa uma área específica, pois compreende os 

conhecimentos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. O 

conhecimento das características do aluno, processos cognitivos, seus 

conhecimentos prévios, a maneira como ele aprende, e ainda o conhecimento do 

contexto educacional dentro e fora da sala de aula, a interação com alunos, o 

conhecimento de outras disciplinas que podem contribuir com o conhecimento de 

sua área.  

 Sendo assim, o conhecimento de conteúdo pedagógico torna-se fundamental 

ao professor à medida que este o utilizará em seu planejamento, nas seleções das 

estratégias e recursos e no estabelecimento de procedimentos.  Contudo, tanto o 

conhecimento de conteúdo específico, quanto o conhecimento de conteúdo 

pedagógico só terão sentido para  o processo de ensinar e aprender quando  se 

concretizarem na prática da sala de aula. 

 - O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

 Trata-se de um novo conhecimento porque é construído de forma contínua 

pelo próprio professor no exercício da docência, quando ensina a matéria que é 

aperfeiçoada à medida que lança mão dos conhecimentos descritos anteriormente, 

na tentativa de articulá-los para que se faça compreender por seus alunos cada vez 

melhor. O professor aprende na docência e desenvolve este conhecimento, 

tornando-se protagonista, pois é um conhecimento que ele produz a partir dos outros 

conhecimentos. O conhecimento pedagógico do conteúdo se configura como uma 

das contribuições  para a formação dos professores. Desta forma, a formação em 



75 

 

serviço que envolva formadores de professores e professores das séries iniciais,  a 

partir da compreensão desta base de conhecimentos, pode proporcionar o 

desenvolvimento de protagonistas para um novo cenário no ato de ensinar e de 

aprender.  

 Quanto à aprendizagem organizacional: a escola enquanto organização que 

aprende. Mizukami et al (2002) reportam-se à necessidade do professor ter tempo e 

oportunidade para construção de aprendizagens significativas, sendo o 

conhecimento  pedagógico do conteúdo o fio condutor de sua aprendizagem na 

docência,  de  maneira que possa refletir sobre sua prática pedagógica em sala de 

aula no sentido de construir práticas compatíveis à aprendizagem dos alunos. A 

escola, enquanto organização de ensino, se configura como espaço legítimo para 

promoção da aprendizagem na docência, e o desenvolvimento profissional do 

professor se reverte em benefício para a escola. 

 As autoras consideram importante, também, as novas visões sobre o 

processo de aprendizagem na docência  que surgem relacionadas à perspectiva 

situacional, tendo como temas centrais a cognição compreendida como: situada em 

contextos físicos e sociais particulares; dotada de natureza social e distribuída entre 

o indivíduo, outras pessoas e instrumentos/ferramentas do contexto. O envolvimento 

com experiências fora da sala de aula e da escola, ou seja, em outros contextos é 

necessária. As experiências de aprendizagem fora do ambiente escolar podem levar 

o professor a desenvolver novas maneiras de ensinar. 

 Quanto à especificidade da educação de adultos,  torna-se pertinente, ao 

pensar como o professor aprende, considerá-lo como agente de sua própria 

aprendizagem por meio da interação permanente entre suas ações e sua reflexão. 

Professores podem melhorar sua ação docente à medida que se disponibilizem à 

reflexão da informações e os processos das suas ações. O desafio que se coloca é 

a garantia de processos de autoanálise da prática.  

 Como o último eixo teórico abordado sobre a aprendizagem da docência 

segundo Mizukami, et al (2002), apresentando a  escola, professores e a 

complexidade da mudança,  reportando-se a Fullan (1999), considera indispensável 

que nas relações entre escola e seu ambiente externo, em circunstâncias ideais, os 

limites da escolas devem expandir-se. Neste sentido, alguns desafios são colocados 

às escolas como a cultura colaborativa, as inter-relações, as mudanças de 
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estruturas organizacionais, o apoio administrativo e o entendimento de que 

reestruturação demanda tempo e perseverança. 

 Considerando os eixos teóricos que não se excluem, pelo contrário se 

complementam na explicação do processo de aprendizagem da docência,  

destacam-se pontos importantes para o debate sobre o assunto: 

 a natureza individual e coletiva da aprendizagem profissional da docência; 

 a escola enquanto local de aprendizagem profissional; 

 a existência de processos não lineares de aprendizagem; 

 a importância de diferentes tipos de saberes construídos ao longo das 
trajetórias profissionais, a partir tanto de conhecimento acadêmico-científico 
quanto da prática pedagógica; 

 a importância da prática profissional para a construção de conhecimentos 
próprios da docência e de diferentes naturezas; 

 a necessidade de explicitação da base de conhecimento e de processos de 
raciocínio pedagógico na construção do conhecimento da docência; 

 a consideração da reflexão como orientação conceitual e fonte de 
aprendizagem profissional; 

 a importância das crenças, valores, juízos etc. na configuração de práticas 
pedagógicas; 

 a necessidade de ambiente propício para partilha de ideias e diferentes tio de 
conhecimentos dos professores; 

 a necessidade de tempo e espaço mental para que professores possam se 
desenvolver profissionalmente; 

 a importância de uma liderança positiva na escola; 

 aprendizagens profissionais possibilitadas por jogos com situações 
desequilibradoras/equilibradoras; 

 a escola considerada como organização que aprende a partir de seus 
membros; 

 a força das comunidades de aprendizagem na configuração da cultura 
escolar, da escola e dos saberes profissionais; 

 a importância de construir culturas escolares colaborativas a fim de fazer face 
à complexidade da mudanças. MIZUKAMI, ET AL (2002, p. 113 e 113.) 

 

 A compreensão da formação do professor para a  docência tem impulsionado 

investigações sobre de que maneira o professor aprende a ensinar. Neste sentido, 

Tardif (2002) afirma que o saber do professor está relacionado com sua experiência 

de vida, com a sua história profissional  e com as relações que estabelece no ato de 

ensinar os seus alunos e com demais participantes do processo educativo na 

escolar. O autor considera fundamental o estudo dessas relações no ambiente 

escolar, bem como a interpretação desse ambiente, os professores utilizam diferente 

saberes, que se dão em função do local de trabalho. Sobre os saberes dos 

professores provenientes da docência, aponta para a prática do ofício na escola, na 

sala de aula e na troca de experiência com os pares. Tardif (2002), na busca pela 

identificação  dos diferentes saberes presentes na prática docente, entende que 

estes são, na verdade,  um conjunto de saberes que necessitam ser considerados e 
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compreendidos no momento de formação; mesmo porque, os saberes provenientes 

da própria experiência na docência, é apontado como um desses saberes, como 

pode ser observado na representação gráfica dos saberes propostos pelo autor. 

 

 

 

  Figura 6 – Saberes dos professores – síntese da autora com base na 

abordagem de TARDIF (2002) 

 

Os saberes docentes são refletidos na ação docente, e esta, por sua vez,  

desponta como principal responsável pela qualidade do ensino; por isso a 

importância da aprendizagem da docência para que o professor possa “ aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, conforme 

propõe Delors. O autor (1999) aponta como principal consequência da sociedade do 

conhecimento,  a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda vida, 

fundamentada nos quatro pilares citados, que são, concomitantemente, do 

conhecimento e da formação continuada. 

 O primeiro pilar, aprender a conhecer - Este pilar, demonstra a necessidade 

de tornar prazeroso o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o 

conhecimento para que não seja passageiro, pelo contrário, seja significativo. 

 O segundo pilar, aprender a fazer -  O que apresenta o ato de aprender a 

fazer como um preparo cauteloso  para inserir-se no setor do trabalho. A rápida 
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evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a 

enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo 

espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, 

valores necessários ao trabalho coletivo. É possível acrescentar ao aprender 

fazer, o aprender fazendo, dentro da perspectiva da aprendizagem na docência.  

 O terceiro pilar, aprender a conviver. Este apresenta como no mundo 

contemporâneo um importante aprendizado por ser valorizado por quem aprende 

a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de 

interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter 

prazer no esforço comum. 

 E por último, mas não menos importante, o quarto pilar, aprender a ser. O que 

remete à importância do desenvolvimento da sensibilidade, sentido ético e 

estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, 

criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. 

  Na tentativa de compreensão do ofício de professor, Perrenoud (2000, p.12) 

propõe um inventário das competências que contribuem para delinear a ação 

docente.  Ele afirma que o referencial baseado em dez famílias de competências 

tenta compreender o movimento da profissão – ser professor. Para tanto, 

considera que a melhor maneira de se delinear esta prática, nesta condição, é 

relacioná-la às competências propostas: 

 1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem  

 2. Administrar a progressão das aprendizagens 

 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação  

 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 

 5. Trabalhar em equipe  

 6. Participar da administração da escola  

 7. Informar e envolver os pais  

 8. Utilizar novas tecnologias  

 9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão e 

 10. Administrar sua própria formação contínua. 

 Vale ressaltar a importância da compreensão de que as competências são 

capacidades que se apoiam em conhecimentos. A busca da prática pedagógica 

docente competente deve ser um ato contínuo. Para Freire (1996, p. 34), “na  

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
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crítica sobre a prática”; para ele é  pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

 Em suas obras, Schön (1992 e 1994) apresenta preocupações com a 

experiência pessoal e com a prática na formação e no desenvolvimento profissional 

de modo reflexivo, de tal modo que a prática é entendida como fonte de 

conhecimento por meio da experimentação e da reflexão.  

 Refletindo sobre a formação de professores construída dentro da profissão, 

Nóvoa (2009, p. 28 – 31) traz à discussão a seguinte  questão: “O que é um bom 

professor?”.  Para o autor, a questão Implica considerar pontos relevantes como: O 

Conhecimento, pois ninguém pensa no vazio; A cultura profissional, pois é 

necessária a compreensão dos sentidos da instituição escolar para integrar-se na 

profissão; O Tacto Pedagógico, já que dimensões profissionais inevitavelmente 

passam pelas dimensões pessoais; O Trabalho em equipe, pois cada vez mais o 

exercício profissional é organizado dentro da escola para, posteriormente, 

ultrapassar as fronteiras organizacionais; e, por fim, O Compromisso Social, que leva 

o aluno a superar as barreiras, muitas vezes impostas como destino para ele. 

 As disposições apontadas por Nóvoa (2009) podem ser consideradas para 

reflexão sobre o que é ser um bom professor, servindo para compreensão sobre a  

aprendizagem na docência. O autor aponta cinco propostas para os momentos de 

formação do professor,  tendo como âncora os próprios professores experientes. 

São propostas apresentadas, marcadas pelo autor com a letra P. 

 P1 – Práticas – A formação de professores deve assumir um forte componente 

de práxis, centrado na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 

tendo como referência o trabalho escolar.  

 P2 - Profissão – A formação de professores deve passar para “dentro” da 

profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, 

concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos 

mais jovens.  

  P3 – Pessoa – A formação de professores deve dedicar uma atenção especial 

às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de 

relação e de comunicação que define o tacto pedagógico.  
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 P4 – Partilha – A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipe 

e o exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos 

na escola.  

 P5 – Público – A formação de professores deve estar marcada por um 

princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a 

participação profissional no espaço público da educação. 

 É necessária uma reorganização na formação docente em serviço, em 

especial nos anos iniciais da docência, considerando que a formação inicial dos 

professores não é suficiente para o exercício da profissão, pois aprender a ensinar 

requer uma compreensão dos programas de formação para que estes possam ser 

traduzidos na vida de professores e escolas.  

Nas sociedades contemporâneas, o prestígio de uma profissão mede-se, 
em grande parte, pela sua visibilidade social. No caso dos professores 
estamos mesmo perante uma questão decisiva, pois a sobrevivência da 
profissão depende da qualidade do trabalho interno nas escolas, mas 
também da sua capacidade de intervenção no espaço público da educação. 
Se os programas de formação não compreenderem esta nova realidade da 
profissão docente passarão ao lado de um dos principais desafios deste 
princípio do século XXI. (NÓVOA, 2009 p. 44.)  

 

EIXO IV - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA 

  

 Para tratar do desenvolvimento profissional da docência, assume-se aqui a 

concepção proposta por Marcelo (1999), conceitualizando o desenvolvimento 

profissional como elemento de integração de práticas curriculares, docentes, 

escolares e pessoais, apresentando alguns modelos de desenvolvimento 

profissional, bem como processos de desenvolvimento profissional de professores.  

 Para Marcelo (2009, p. 12) “qualquer discussão sobre o desenvolvimento 

profissional deve tomar em consideração o significado do que é ser um professor e o 

grau de autonomia destes profissionais no exercício do trabalho.”   

 

 Conceito de desenvolvimento profissional de professores  

 

 Marcelo (1999) adota o conceito de desenvolvimento profissional de 

professores por entender que este tem uma conotação de evolução, de 

continuidade, na tentativa de superar a justaposição entre a formação inicial e o 
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aperfeiçoamento dos professores. Ao conceituar o desenvolvimento profissional dos 

professores, o autor pressupôs uma abordagem na formação de professores que 

valoriza o caráter contextual e organizacional com orientação para a mudança.  

 O autor defende a necessidade de um estudo e compreensão sobre a 

formação de professores em quatro áreas da teoria e investigação: a escola, o 

currículo, o ensino e os professores; afirmando a importância do reconhecimento 

das contribuições das áreas citadas para o desenvolvimento da formação de 

professores. 

 I. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento da escola  

 Compreender a relação intrínseca entre o desenvolvimento profissional dos 

professores e o desenvolvimento da escola, como unidade básica capaz de 

promover a melhoria na qualidade do ensino é compreender a escola como a 

unidade básica de mudança e formação.  Destaca-se a existência da liderança 

instrucional entre os professores, e que esta, deve promover mudanças e inovações 

e a existência de uma cultura de colaboração que vai no sentido contrário da cultura 

individualista, pelo contrário, uma cultura com objetivos partilhados entre os 

professores.  Acrescida a isso, a necessidade de uma gestão democrática e 

participativa, capaz de promover decisões relevantes para o desenvolvimento 

profissional dos professores, a autonomia da escola para escolher os  professores 

para o tipo de projeto educativo e curricular a que se destina e ainda a autonomia de 

capacidade organizacional e financeira para promover o desenvolvimento da escola 

e o desenvolvimento profissional dos professores conforme o seu projeto curricular. 

 Neste sentido, torna-se fundamental um processo diagnóstico de 

necessidades formativas, que é possível por meio de uma autoavaliação institucional 

e de  professores.  

 

 II. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento e inovação curricular 

 O estabelecimento da relação entre o desenvolvimento profissional dos 

professores e o desenvolvimento e inovação curricular são determinadas, quase 

sempre, pelo papel do professor na concepção, desenvolvimento e avaliação 

curricular assumido em sua prática. 

 Ao assumir a concepção de um técnico, ou seja, um mero reprodutor de 

propostas elaboradas por agentes externos à escola, o desenvolvimento profissional 
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deste professor é coerente com a imagem que ele assume nesta proposta.  Por 

outro lado, ao assumir uma concepção ativa, de transformação, existe a 

possibilidade de se estabelecer ligações com o desenvolvimento profissional dos 

professores, à medida que o desenvolvimento curricular contribui para melhorar o 

conhecimento e a profissionalidade dos professores, promovendo transformações e 

melhorias.  

 

 III. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento do ensino 

 O desenvolvimento profissional dos professores relacionado com o 

desenvolvimento de ensino é o que se mantém com maior frequência. Por muito 

tempo foi considerado como indicador a aula e como esta acontece, o 

direcionamento da formação de professores. Nesta perspectiva, o ensino eficaz 

seria classes centradas no professor, com orientação para tarefas e controle dos 

alunos, e professores que formulassem perguntas. As atividades formativas 

concentram-se em atividades que assegurem apenas uma nova estratégia. 

 A mudança necessária quanto à análise do ensino promoveu a  ampliação do 

foco de estudo quanto ao conteúdo e procedimentos das estratégias de formação 

para o desenvolvimento profissional, com a preocupação com a análise das 

dimensões “ocultas” do ensino dos professores e dos alunos. Esse entendimento, 

trouxe ao desenvolvimento profissional dos professores um conjunto de estratégias  

da reflexão deles  sobre a sua própria prática pedagógica, para que, por sua vez, os 

professores produzam um novo conhecimento prático, estratégico, sendo capazes 

de aprender com a sua experiência.  

 

 

 IV. Desenvolvimento profissional e desenvolvimento da profissionalidade dos 

professores 

 A última, mas não menos importante área, diz respeito à pessoa do professor, 

enquanto profissional, como um sujeito que aprende. A profissão de professor está 

inserida em uma cultura em que predomina o individualismo, opondo-se a uma 

cultura de coletividade. Desta maneira, torna-se necessária a consideração destas 

características ao se analisar ou definir as propostas de desenvolvimento 

profissional de professores. O desenvolvimento deve estar relacionado com a 

melhoria de suas condições de trabalho, maior autonomia, capacidade de ações 
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individuais e coletivas, aumento de recursos materiais e pessoais nas escolas, para 

que haja uma aproximação dos problemas e preocupações dos professores.  

 É necessário também o entendimento da relação do desenvolvimento 

profissional dos professores com a avaliação dos mesmos, para uma maior 

responsabilidade profissional com propostas de formação. De igual modo, o 

entendimento sobre o desenvolvimento profissional dos professores com as teorias 

sobre a mudança e a aprendizagem do adulto. 

 Observa-se que  as característica elencadas   por Marcelo (1999) aparecem 

como uma maneira de administrar as questões atuais no ensino brasileiro, tomando 

como exemplo, as diferentes concepções de educação presente, as diferentes 

concepções de escola, bem como a forma diferente de entendimento sobre a 

formação dos professores. Sobre este tema, Fullan (1993) afirma que “a formação 

de professores tem a honra de ser, simultaneamente, o pior problema e a melhor 

solução em educação”.  

 

 Modelos de desenvolvimento profissional de professores   

 

 Os modelos de desenvolvimento profissional são apresentados por Marcelo 

(1999) em cinco modalidades: desenvolvimento profissional autônomo, 

desenvolvimento profissional baseado na observação e supervisão, 

desenvolvimento profissional através do desenvolvimento curricular e formação no 

centro, desenvolvimento profissional através dos cursos de formação e 

desenvolvimento profissional através da investigação.  

  

 I. O desenvolvimento profissional autônomo 

 Pode-se dizer que se trata da modalidade mais simples, em que os 

professores decidem aprender por si mesmos os conhecimentos ou competências 

necessários para o desenvolvimento da docência. Nesta modalidade, de forma 

coerente com a aprendizagem dos adultos, os professores são tidos como capazes 

de dirigirem os processos de aprendizagem e de formação, planejando e realizando 

as atividades de desenvolvimento profissional. Esta modalidade é assumida por 

professores com o entendimento de que a oferta de formação não atende a suas 

necessidades formativas. São professores que procuram sua própria formação nos 
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cursos à distância, cursos de extensão, graduação ou pós-graduação, cursos de 

verão ou mesmo a partir das suas leituras. 

 Apesar de ser considerada uma modalidade como fonte de recursos de 

autoformação, não se pode dizer que,  necessariamente, ocorre o crescimento 

profissional. Para que ocorra o crescimento, ou desenvolvimento profissional, é 

preciso que, concomitantemente com a autonomia, outros elementos estejam 

presentes, entre eles a participação, a percepção e a identificação da necessidade 

da mudança. 

 

 II. O desenvolvimento profissional baseado na observação e supervisão 

 Esta modalidade é apresentada pelo autor retomando o objetivo de qualquer 

estratégia  para reflexão como aquela que pretende desenvolver nos professores 

competências metacognitivas que lhe permitam refletir, a partir do conhecimento, 

análise, avaliação e questionamento da sua própria prática docente. Como se 

estivessem olhando para um espelho e, através do reflexo, o professor seja capaz  

um auto conhecimento, pessoal e profissional. 

 A reflexão sobre a ação é apresentada aqui, como um processo intencional 

de promover nos professores uma análise sobre o ensino que desenvolvem; a 

observação e supervisão direta ou indiretamente entre os pares que aconselham, 

criticam de modo construtivo a partir do que o professor realizou. Pode-se dizer que 

são considerados os pontos positivos e os pontos de melhorias. Marcelo (1999) 

recorre a Garmston (1987) para citar três tipos de apoio para a observação e 

supervisão, como o apoio profissional técnico que objetiva a  transferência de 

aprendizagem e melhoria na cooperação e diálogo profissional; o apoio profissional 

de colegas, que objetiva a melhoria no ensino com o estímulo ao pensamento e 

autonomia dos professores e o apoio profissional para indagação, com o objetivo de 

encontrar soluções para os problemas cotidianos do ensino, investigando e 

promovendo troca de experiências que promovam a produção de conhecimento. 

 

 III. O  desenvolvimento profissional através do desenvolvimento curricular e a 

formação no centro 

 Esta modalidade tem por objetivo envolver o maior número de membros da 

equipe escolar em um determinado projeto ou inovação educativa; deste modo,  

aumenta o nível de colaboração e autonomia da escola na resolução dos problemas. 
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Como qualquer inovação, necessita do apoio de quem está à frente dos professores, 

assessorando quanto aos aspectos da inovação, e apoiando para a superação de 

obstáculos.  

 A formação centrada na escola, apontada pelo autor, remete ao entendimento 

da escola como um lugar onde surgem e se pode resolver a maior parte dos 

problemas de ensino. De fato, esta formação precisa ser desenvolvida no local de 

trabalho dos professores, e, para tanto, apresenta algumas condições para que 

alcance bons resultados. A liderança por parte da equipe gestora  é fundamental 

para que o movimento aconteça, estabelecendo-se as relações na equipe escolar, 

por uma cultura de coletividade; os próprios professores devem ser considerados 

como elementos determinantes para o bom resultado da formação centrada na 

escola e a natureza do desenvolvimento profissional, o seu contexto, sua 

continuidade, sua participação é que torna visível o êxito da formação centrada na 

escola.  

 Sobre o estabelecimento de uma cultura de coletividade, Imbernón  (2009, p. 

80), quando escreve sobre a formação centrada na escola, aponta que envolve 

todas as estratégias empregadas conjuntamente pelos formadores e pelos 

professores para dirigir os programas de formação de modo a que respondam às 

necessidades definidas da escola e elevem a qualidade do ensino e da 

aprendizagem em sala de aula e nas escolas. Quando se fala de formação centrada 

na escola, entende-se que a instituição educacional transforma-se em lugar de 

formação prioritária diante de outras ações formativas. A formação centrada na 

escola é mais que uma simples mudança de lugar de formação. Não é apenas uma 

formação como conjunto de técnicas e procedimentos, mas tem uma carga 

ideológica, valores, atitudes, crenças. Não é, portanto, uma simples transferência 

física, nem tampouco um novo agrupamento de professores para formá-los, e sim 

um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os 

propósitos da formação. A formação centrada na escola pretende desenvolver um 

paradigma colaborativo entre os professores.  

 

 IV. O desenvolvimento profissional através dos cursos de formação 

 Os cursos de formação de professores devem ter características definidas 

como a presença do professor formador com conhecimento, didática e organização 

com clareza de objetivos e resultados. A ideia modelo pressupõe nesta modalidade 
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condições de simulações, seguidas de princípios e normas de aplicação da teoria 

que servirão para estruturação da análise e reflexão da prática. A observação e o 

feed back tornam-se instrumentos relevantes neste processo de formação reflexiva, 

onde se pretende desenvolver uma aprendizagem significativa e reflexiva por meio 

de atividades presenciais, acompanhadas ou assessoradas por professores 

experientes ou demais formadores.  

 

 V. O desenvolvimento profissional através da investigação 

 A última modalidade apresentada pelo autor trata de apresentar a imagem de 

um professor investigador associado ao movimento de investigação-ação que é 

concebida mediante o processo de teorização do professor  sobre os problemas de 

sua prática. A investigação neste modelo  aposta nas indagações em que os 

problemas a serem investigados aparecem a partir da prática dos professores. Tal 

investigação tem por objetivo contribuir para a profissionalidade do professor na 

medida que este se aprofunda na análise das condições em que desenvolve a sua 

prática pedagógica com seus alunos e com outros professores. Um professor 

consciente, comprometido com a escola, com a sua profissão e com o ensino deve 

ser capaz de produzir conhecimento por meio da análise e reflexão individual ou 

coletiva. Ao refletir o problema do ensinar e aprender o professor se desenvolve 

profissionalmente. 

 

 Processos de desenvolvimento profissional  

 Após descrever modelos de desenvolvimento profissional dos professores, o 

desenvolvimento deve ser entendido como um processo de aprendizagem, onde 

professores aprendem em um determinado contexto, seja na escola ou centro de 

formação. O autor apresenta o desenvolvimento profissional de professores como 

um componente do sistema educativo, sujeito a influências. A formação é definida 

por uma política educacional, e como tal, torna-se necessária a atuação da equipe 

gestora da escola em determinar como prioridade a formação dos professores. 

 Os professores, enquanto grupos organizados, podem influenciar os 

processos de desenvolvimento profissional à medida que os sindicatos com outras 

associações influenciam as propostas de formação. 
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 Sendo assim, como o sistema de ensino sofre influências individuais, 

políticas, sociais, econômicas e profissionais, o processo de desenvolvimento 

profissional que permite múltiplas perspectivas deve ser cautelosamente planejado 

com planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades conjugadas com tais 

elementos, considerando ainda as necessidades de aprendizagens dos alunos, as 

necessidades relativas ao currículo, as necessidades dos próprios professores e as 

necessidades da escola como organização.  

 É necessária a avaliação do desenvolvimento profissional dos professores a 

partir do estabelecimento das funções desta avaliação, do que se deve avaliar e que 

tipo de informação deve ser coletada, pensando no objeto de avaliação. Desta 

maneira, a avaliação deve responder à responsabilidade profissional de conhecer a 

qualidade dos programas formativos. Indicadores de qualidade de formação de 

professores devem ser levantados mediante conhecimento amplo das atividades 

formativas, o seu funcionamento, bem como dos resultados. Posto isto, a avaliação 

do desenvolvimento profissional tem a função de identificação dos modelos e 

estratégias de formação que causam resultado na ação docente nas escolas. 

 A partir de uma perspectiva formativa, a avaliação deve ser entendida como 

aquela capaz de responder à necessidade de melhoria nos programas e atividades 

de formação de professores, tornando-se fundamental enquanto elemento de feed 

back. Responsabilizar os professores quanto a busca da própria formação, é uma 

das funções da avaliação à medida que democratiza a apropriação dos processos 

formativos. A avaliação ainda responde a necessidade de analisar os programas de 

formação em função do custo benefício que envolve recursos financeiros, pessoas, 

tempo e espaços. Desta maneira, a avaliação direciona a tomada de decisões.  
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CAPÍTULO III 

 

 OS FORMADORES E OS PROCESSOS FORMATIVOS NO 

 MUNICÍPIO DE CAIEIRAS 

 As informações apresentadas neste capítulo sobre os formadores, bem como 

os processos formativos no município de Caieiras, têm como fonte as visitas à 

Secretaria Municipal da Educação de Caieiras no período de 2011 e 2012, onde foi 

possível coletar dados nas entrevistas e participação de alguns momentos 

formativos com coordenadores pedagógicos e professores da rede de ensino; nas 

escolas, na diretoria pedagógica, na supervisão de ensino e no gabinete da 

secretaria da educação. Outra fonte de dados foi possível por meio da análise dos 

documentos, como jornais, relatórios, projetos, proposta pedagógica e atas de 

reuniões. 

 3.1 OS FORMADORES 

 A escolha do município de Caieiras ocorreu como descrito na introdução 

deste trabalho, através de experiências positivas trazidas para a sala de aula no 

curso de pedagogia, durante as aulas da disciplina de Coordenação do Trabalho 

Pedagógico, em que alunas entrevistaram coordenadores pedagógicos, constatando 

o quanto cada um deles se aproximava ou se distanciava da fundamentação teórica 

da disciplina. As entrevistas mostravam que, em sua  maioria, os entrevistados da 

rede pública de ensino municipal de diversas regiões do Estado de São Paulo 

apresentavam um perfil comprometido com o trabalho pedagógico, bem como com a 

formação continuada. Em especial, as entrevistas oriundas das EMEFs  de Caieiras, 

onde algumas alunas do curso de pedagogia  também eram professoras,  

apontavam a preocupação e a efetivação da formação continuada em serviço nas 

escolas onde atuavam.  

 Durante a pesquisa, o contato com o secretário da educação, a supervisão de 

ensino e a direção pedagógica da SME de Caieiras, foi possível conhecer o quanto a 

trajetória e experiência de cada um deles enquanto docentes da educação básica 

influencia em sua visão enquanto  educadores formadores. O secretário da 
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educação, há dez anos na SME de Caieiras, demonstra que também passou por um 

processo de aprendizagem e com o passar dos anos começou a entender cada vez 

mais a importância da formação em serviço. Ele aponta  os sustentáculos para a 

melhoria da educação no município como  a vontade política para viabilizar projetos 

formativos e projetos educacionais; a legalidade e os recursos financeiros. Acredita 

que, sustentado neste tripé, a educação do município tem condições de buscar cada 

vez mais a melhoria da qualidade do ensino. Considera fundamental  o trabalho 

coletivo desenvolvido pela equipe da SME, bem como o comprometimento com a 

educação.   Exemplificando a importância do tripé para a  efetivação da política de 

formação no município, que foi um processo longo e difícil  na SME,  afirma que a 

vontade pública a partir do entendimento com as formadoras responsáveis pela 

secretaria foi responsável pelo encaminhamento da SME à Prefeitura em 2003/2004, 

solicitando aumento da jornada de trabalho de 8 horas,  para, então, a questão ser 

aprovada pela Câmara Municipal, após um estudo dos recursos financeiros para a 

legalidade da alteração  da jornada de trabalho. Assim, nasceu a política 

educacional de formação de formadores na rede. 

 A responsável direta pela formação dos CPs e professores é a diretora 

pedagógica, com um plano de ação de formação anual, seguindo um cronograma 

extenso de formação desenvolvido na SME, nas EMEFs e na busca da própria 

formação continuada. A SME também disponibiliza recursos financeiros para 

encontros de formação mensais com especialistas em formação26. 

Aliadas as  informações dos índices do IDEB27 - Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica de Caieiras, comparativamente ao índice do município de São 

Paulo suscitou ainda mais o interesse na pesquisa de campo no município de 

Caieiras. 

 Nos quadros abaixo, é possível observar, para melhor compreensão, as 

informações do IDEB referentes às projeções e índices alcançados no período de 

2005 a 2009. 

                                                             
26 O processo de formação e momentos formativos serão explicitados nos próximos tópicos deste capítulo. 
27 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação básica -  criado pelo Inep  - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa Anísio Teixeira em 2007, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente 
importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua 
portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no 
Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. 



90 

 

 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

 
Quadro  2 - IDEB 2005, 2007, 2009, 2011  e Projeções para o BRASIL 
Fonte: Saeb e Censo Escolar.  
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 3 - IDEB 2005, 2007, 2009, 2011 e Projeções para o Município de São Paulo 
- 4ª. Série/5º. Ano 
Fonte: Saeb e Censo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município

 

2005

 

2007

 

2009

 

201
1

 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

SAO 
PAULO 

4.1 4.3 4.7 4.8 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 
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 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

CAIEIRAS 5.0 6.1 5.9 5.7 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 

 
Quadro 4 - IDEB 2005, 2007, 2009 e Projeções para Município de Caieiras - 4ª. 
Série/5º. Ano  
Fonte: Saeb e Censo Escolar.  

 

 Considerando os quadros 2, 3 e 4  que apresentam os índices observados e 

as metas projetas para o IDEB do Brasil e especificamente dos municípios de São 

Paulo e Caieiras, pode-se dizer que as projeções para o Brasil estão abaixo das 

projeções estabelecidas para São Paulo e Caieiras, respectivamente, nos anos 

2007, 2009 e 2021. Da mesma maneira, nos índices observados em 2007 e 2009, 

pode-se constatar que os índices de Caieiras superam os apresentados no 

município de São Paulo e na média do Brasil.  

 Observa-se ainda que o índice geral de Caieiras não apenas supera os 

índices das escolas municipais do município de São Paulo, como também, ao 

analisar no quadro 5 mais à frente,  o índice por escolas municipais do mesmo 

município, e que estas apresentam diferenças significativas umas das outras. 

 Segundo informações coletadas com a supervisão de Ensino da SME de 

Caieiras, a diferença dos índices entre as escolas aponta o quanto a falta de 

rotatividade de professores aliada à estabilidade de  professores na rede faz com 

que os mesmos permaneçam um tempo  maior em determinada escola e  influencia 

diretamente no aprendizado do educando apresentado nas avaliações. 

 Por outro lado, escolas cujos professores em maior número não são 

concursados, e sim comissionados ou contratados por tempo determinado, 

causando uma rotatividade de professores iniciantes, também refletem diretamente 
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no aprendizado do educando apresentado nas avaliações. Desta maneira, torna-se 

relevante uma pesquisa sobre as contribuições de uma política pública de 

desenvolvimento profissional no local de trabalho. 

    
 

    
 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

ALBERTINA 
HANSER 
ESCOLA 
MUNICIPAL 
DE ENSINO 
SUPLETIV

O 

5.1 
  

*** 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 

CARLOS 
BAYERLEI
N EMEF 

  
6.1 5.8 

  
6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 

GINO 
DARTORA 
DR EMEF 

5.4 7.0 6.8 6.4 5.4 5.7 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 

JOAQUIM 
OSORIO 
DE 
AZEVEDO 
PROF 
EMEF 

   
6.1 

   
6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 

LOURIDES 

DELL 
PORTO 
EMEF 

5.3 
 

6.1 5.8 5.4 5.7 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.2 

LUCIANA 
PEDRONI 
PROFESSO
RA EMEF 

   
5.3 

   
5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

LUIZ 
ZOVARO 
EMEF 

  
5.8 6.1 

  
6.1 6.3 6.5 6.7 7.0 7.2 

MARINA 
VIEIRA 
BAYERLEI
N PROFA 
EMEF 

5.1 7.0 6.1 5.0 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 

NAHYR 
MENDES 
WINESKY 
PROFA 
EMEF 

 
4.8 4.2 4.5 

 
5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.5 

NAYARA 
RODRIGUE

S DIAS 
EMEF 

4.6 5.1 5.1 5.8 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - IDEB 2005, 2007, 2009. 2011 e Projeções para Município de São Paulo - 
4ª. Série/5º. Ano  
Fonte: Saeb e Censo Escolar.  
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 O município de Caieiras, com 81.163 mil habitantes, conta com 13.179 

matrículas para o ensino fundamental, distribuídas em dez escolas municipais.  A 

municipalização28 do Ensino Fundamental I na cidade de Caieiras iniciou em 2001. 

A proposta da Secretaria Municipal de Educação era de construir uma rede própria 

e, em continuidade aos alunos da Educação Infantil, as escolas municipais 

atenderiam os alunos até a 4ª série. 

3.2  AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 As dez EMEFs  de Caieiras estão localizadas em diferentes bairros do 

município, cada uma delas conta, atualmente, com coordenadores pedagógicos e 

diretores. As EMEFs29 possuem uma proposta pedagógica comum a todas as 

escolas municipais; entretanto, desenvolvem projetos interdisciplinares30 específicos 

que nascem a partir da realidade de cada escola.  

 A fotos elencadas a seguir, apontam para cada uma das EMEFs,  

discriminando  os projetos interdisciplinares desenvolvidos em  cada unidade escolar 

no ano 2011, bem como o IDEB de cada uma das unidades escolares.  

 

 

Foto 1  – EMEF GINO DÁRTORA - Estrada Santa Inês, s/n - Bairro Santa Inês. 
Projeto 2011 –  Ter “ciência” é tudo de Bom. 

 

                                                             
28 As informações sobre o processo inicial de municipalização do ensino em Caieiras foram pesquisadas no 
Histórico da Rede de ensino disponíveis site do Portal da cidade de Caieiras. 
29 EMEFs Doravante neste trabalho a sigla será utilizada para Escolas Municipais do Ensino Fundamental. 
30 Projetos 2011 - Coletados no documento referente à proposta pedagógica para as escolas municipais de 
Caieiras 



94 

 

 

 

Foto 2  – EMEF LOURIDES DELL PORTO - Rua Cardeal, s/n - Bairro Portal das 

Laranjeiras - Projeto 2011 – Pintando o Sete. 

 

 

 

Foto 3  – EMEF PROFª MARINA VEIRA BAYERLEIN - Av. Olindo Dártora, 500 - 

Bairro Morro Grande - Projeto 2011 – A matemática que  move o mundo. 
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Foto 4  – EMEF NAYARA RODRIGUES DIAS -  Rua Laura, s/n- Bairro Sítio 

Aparecida. Projeto 2011 – História e Geografia 

 

 

Foto 5  – EMEF CARLOS BAYERLEIN - Rua Floriano Peixoto, 345- Bairro Jardim 
Marcelino. Projeto 2011 – Nossa história.... uma viagem através do tempo. 
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  Foto 6  – EMEF LUIZ ZOVARO - Av. Cecília, s/nº - Jd. Vera Tereza. Projeto     

2011 – Experimente, aprenda... se encante com a ciência. 

 

 

 

 Foto 7  – EMEF AURORA RODRIGUESDE MORAES - Rua José Bonifácio de   

Andrade e Silva, s/n - Bairro Jardim Vitória. Projeto 2011 – Em busca da sabedoria. 
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Foto 8  – EMEF NAHYR MENDES WINESKY - Estrada Campo Limpo, km 39 - Bairro 
da Calcárea. Projeto 2011 – Jogos Matemáticos.  

 

 

 

 

Foto 9  – EMEF PROF. JOAQUIM OSÓRIO DE AZEVEDO - Rua João Dártora, 400 - 
Jardim São Francisco. Projeto 2011 –  A arte em tudo que vemos, estudamos e 
imaginamos. 
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Foto 10  – EMEF PROFª. LUCIANA PEDRONI - Rua Canário, 650 – Portal das 
Laranjeiras. Projeto 2011 – Desvendando e brincando com os enigmas da leitura e 
da escrita 

 

Com o crescimento das escolas municipais, consequentemente, a cada ano o 

número de crianças atendidas pela rede municipal aumentou, como pode ser 

observado no gráfico 26. 

 

Gráfico 4  – Crescimento de alunos e turmas nos anos de 2001 a 2011 – elaborado pela autora 
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 Em 2001, a rede municipal de ensino de Caieiras, especificamente no Ensino 

Fundamental I,  contava com apenas 16 turmas distribuídas nas EMEFs,   com cerca 

de 521 alunos;  até o ano de 2004 o crescimento foi gradual, com um acréscimo de 

3 a 5 turmas por ano.  Entretanto, a partir do ano de  2005, nota-se um crescimento 

acentuado no número de turmas,  com acréscimo de nove turmas do ano de 2005 

para o ano de 2006. Um aumento também significativo é percebido entre os anos 

2009 e 2010, quando o número de turmas passa de 84 para 132, perfazendo uma 

diferença de 48 turmas,  mantendo-se estável até o ano de 2011.  

 A demanda de turmas e alunos exigiu, proporcionalmente, um crescente 

número de professores. No ano de 2001 o quadro era composto de 

aproximadamente 20 professores; em 2009 já ultrapassava o número de 94 

profissionais e em 2011 se aproximava de 180 professores. Sendo assim, a 

formação dos formadores de professores e alunos torna-se prioridade na política 

pública educacional do município.  

 3.3 Os processos formativos na SME de Caieiras  

 Com o objetivo de formar em serviço em conformidade com Marcelo (2009 p. 

15), houve a preocupação com o desenvolvimento profissional e processos de 

mudança como variáveis intrínsecas, o que levou a SME a investir nesta prática 

desde o ano 2002, com capacitações de empresas privadas, programas da 

Secretaria Estadual de Educação, inicialmente,  com o Projeto Letra e Vida31 e, 

posteriormente, com programas de formação da própria SME como: Projeto de 

Formação do CP;  Projeto de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, Projeto 

Formador Leitor32; Projeto de Formador Escritor, Programa Ler e Escrever, Projeto 

da Didática da Matemática, Projeto Estrada para Cidadania e Projeto de 

Sustentabilidade e Resíduos. 

                                                             
31

 Projeto Letra e Vida – Projeto da Secretaria Estadual de Educação com objetivos: Melhorar os resultados da 
alfabetização; promover mudanças na didática e na metodologia dos alfabetizadores; favorecer o espírito de 
companheirismo, solidariedade e trabalho coletivo no grupo; criar um contexto favorável para a aprendizagem 
de todos; apresentar e discutir as expectativas de aprendizagem, relacionando-as com o processo de formação 
e sensibilizar os professores para importância do registro no processo de formação profissional e de 
desenvolvimento pessoal.  
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 Vale lembrar que o processo de municipalização do ensino através do 

Decreto 40673/96 e do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado 

Município começou a mudar o processo de municipalização das escolas estaduais.  

 O Programa de Ação de Parceira Educacional Estado Município foi instituído 

pelo então governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, considerando a 

necessidade da melhoria da qualidade e equidade do ensino público fundamental, 

bem como da distribuição de responsabilidade entre Estado e Municípios. Conforme 

dados coletados em entrevistas na SME em o então governador de São Paulo 

cogitou a possibilidade de uma municipalização total no primeiro ano, o que, 

segundo o Secretário da Educação do Município de Caieiras não foi aceito pelo 

entendimento da necessidade de estruturação de escolas oriundas do sistema 

estadual de ensino. 

 O processo de implantação do programa de municipalização previa uma  

forma gradativa, dependendo da adesão dos municípios. Para tal, a Secretaria 

Estadual da Educação poderia celebrar convênios de ação compartilhada entre 

Secretaria da Educação do Estado e Secretaria da Educação do Município, 

atendendo ao disposto na Constituição Federal  nos artigos33 211, 212, 213 e na 

Constituição Estadual no artigo34 249. 

                                                             
33 Constituição Federal - Art. 211 - § 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. (Alterado pela EC-000.014-1996) 
 Art. 9º, § 1º e Art. 21, § 1º, L-011.494-2007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Alteração; Art. 60, II e IV, Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - CF. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Alterado pela 
EC-000.059-2009) 
 Art. 3º, § 9º, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
– L-009.424-1996; Art. 18, L-011.494-2007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Alteração 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Acrescentado pela EC-000.053-
2006) 
Art. 212 - Art. 1º, Parágrafo único, Art. 5º, § 2º, Art. 26, Art. 28 e Art. 38, L-011.494-2007 - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 
Alteração; Art. 2º, Parágrafo único, D-006.302-2007 - Programa Brasil Profissionalizado; Art. 2º, § 2º, D-
006.494-2008 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 
de Educação Infantil - Pro-Infância; Art. 10, I, e Art. 11, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - L-009.424-1996; Art. 23, D-006.253-2007 - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; 
Art. 60, caput e VIII e § 6º e Art. 72, § 2º e § 3º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - CF; Art. 73, 
Recursos Financeiros e Art. 87, § 6º, Disposições Transitórias - Diretrizes e Bases da Educação Nacional - L-
009.394-1996; Art. 76, § 3º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Constituição Federal - CF - 1988; 

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec014.htm#Art. 2º
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#p-1-9
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#p-1-21
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#p-1-21
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#Art. 60
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#Art. 60
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec059.htm
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec059.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009424/1996-009424-.htm#p-9-3
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009424/1996-009424-.htm#p-9-3
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 18
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 18
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec053.htm
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec053.htm
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#p-u-1
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#p2-5
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 26
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 28
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 38
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 38
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/2007-011494/2007-011494.htm#Art. 38
http://www.dji.com.br/decretos/2007-006302/2007-006302.htm#p-u-2
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006494/2008-006494.htm#p-2-2
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006494/2008-006494.htm#p-2-2
http://www.dji.com.br/decretos/2008-006494/2008-006494.htm#p-2-2
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009424/1996-009424-.htm#Art. 10
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009424/1996-009424-.htm#Art. 11
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009424/1996-009424-.htm#Art. 11
http://www.dji.com.br/decretos/2007-006253/2007-006253.htm#Art. 23
http://www.dji.com.br/decretos/2007-006253/2007-006253.htm#Art. 23
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#Art. 60
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#p-6-60
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#p-2-72
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#p-3-72
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009394/1996-009394-68a77.htm#Art. 73
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009394/1996-009394-68a77.htm#Art. 73
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009394/1996-009394-87a92.htm#p-6-87
http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/1996-009394/1996-009394-87a92.htm#p-6-87
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm#p-3-76
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 Em um primeiro momento a SME de Caieiras no ano de 2001 recebeu quatro 

escolas estaduais de bairros extremos e carentes da rede estadual de ensino, 

denominado-as como a primeira etapa da municipalização, sendo necessária a 

criação de cargos para quatro diretores de escolas e abertura do concurso para 

professores, pois os profissionais da educação das escolas estaduais que foram 

municipalizadas permaneceram na rede estadual de ensino.  

 O processo de municipalização neste momento exigiu medidas imediatas 

para a organização da equipe escolar municipal. A descentralização da gestão da 

educação no Brasil sempre foi um assunto polêmico e sempre esteve presente nas 

discussões da Assembleia Constituinte, bem como a  descentralização do poder, a 

autonomia e a gestão democrática do ensino público, desde 1988, são alicerces que 

sustentam a atuação do município.    

 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, a Emenda 

Constitucional 14/96, a Lei 9424/96 e o Decreto Federal 2264/97, houve um 

fortalecimento da descentralização do ensino. O cenário educacional brasileiro tem 

assistido uma grande modificação no sistema de ensino a partir dos anos 90; o 

município de Caieiras faz parte deste cenário em constante mudança frente à 

necessidade da municipalização do ensino fundamental que ocorreu de maneira 

gradativa no município, recebendo as escolas estaduais e construindo suas próprias. 

Entre as decorrências das medidas legislativas, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e da Lei do - FUNDEF35 até o ano de 2006 e, posteriormente o 

                                                                                                                                                                                              
Art. 167, IV, Orçamentos - CF; Item. 16 e Item. 34, Anexo II - D-004.959-2004 - Execução Orçamentária e 
Financeira dos Órgãos, dos Fundos e das Entidades do Poder Executivo até o Estabelecimento do Cronograma 
Art. 213 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:I - comprovem finalidade não-lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em educação 

34 Constituição Estadual – SP  - Artigo 249 -  O ensino fundamental, com oito anos de duração, é obrigatório para 
todas as crianças, a partir dos sete anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a 
todos.  
§ 1º - É dever do Poder Público o provimento, em todo o território paulista, de vagas em número suficiente para 
atender à demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito.  

35 FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei 
n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF foi 
implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova sistemática de 
redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. A Constituição de 1988 vincula 25% das 
receitas dos Estados e Municípios à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 60% desses recursos 
(o que representa 15% da arrecadação global de Estados e Municípios) ficam reservados ao Ensino 
Fundamental.  

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf165a169.htm#Art. 167
http://www.dji.com.br/decretos/d-004959-16-01-2004.htm#anexoii
http://www.dji.com.br/decretos/d-004959-16-01-2004.htm#anexoii
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FUNDEB36, houve um crescimento da universalização do acesso ao ensino 

fundamental e o desenvolvimento significativo de matrícula na educação básica, em 

especial no ensino fundamental.  A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases 9394/96  definem como  papel do município a gestão da política educacional, 

com a criação do seu próprio sistema de ensino, ou seja, a municipalização. Essas 

medidas legais definem também, claramente, a colaboração e parceria entre a 

União, os Estados e os municípios como sendo a mais apropriada para a procura de 

uma educação de qualidade e  não-excludente. 

 À medida que os anos passavam, desde a primeira etapa da municipalização 

do ensino em Caieiras, mais unidades escolares foram construídas, enquanto outras 

foram reformadas, bem como a criação de cargos de diretores escolares e aberturas 

de concurso para professores. 

 Em meados dos anos 2007 e 2008 surge a função de um professor 

coordenador, não ainda como cargo; contudo, o trabalho pedagógico desenvolvido 

até então pelo diretor escolar que assumia as funções administrativas e 

pedagógicas, desloca-se para este professor coordenador. 

 Atualmente, o sistema de ensino municipal de Caieiras conta com dez escolas 

do ensino fundamental, denominadas EMEFs, sendo seis escolas da rede estadual 

de ensino que foram municipalizadas e quatro escolas próprias da prefeitura, 

perfazendo um total até o ano de 2011 de 3.528 alunos e 170 professores 

concursados em sua maioria e uma minoria contratada, o que poderá ser melhor 

observado na análise de dados desta pesquisa.  

 A reforma no ensino municipal de Caieiras acarretou mudanças 

administrativas, pedagógicas e estruturais, inclusive na SME que passou neste início 

de ano de 2011 por um momento de transição, ampliação e readequação de 

espaços, ampliação e criação de  cargos e setores. 

 Em visita à SME37 em 14 de Março de 2011 foi possível constatar o quanto a 

divisão entre o setor pedagógico e administrativo tem provocado várias mudanças 

                                                             
36 Substituto FUNDEF, que vigorou de 1997 a 2006, o FUNDEB está em vigor desde janeiro de 2007. Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que 
atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 
 

37 A Secretaria Municipal de Educação está instalada no prédio Municipal situado à Rua Bolívia nº 470, Jardim 
Santo Antônio, onde funcionam, a Administração, o Departamento de Educação Infantil, o Departamento de 
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na secretaria. Novos espaços foram  sendo criados, como salas do conselho de 

educação, salas de supervisão de ensino, salas de direção pedagógica e 

administrativa, salas específicas para atendimento das EMEIs38 e EMEFs; salas 

específicas para atendimento da educação corporal, artística e ambiental (EDUCAA) 

e para Educação especializada em educação para portadores de necessidades 

especiais (EDESP); auditório para formação continuada dos diretores escolares,  

coordenadores pedagógicos e professores e ainda uma sala de formação para 

coordenadores, devidamente equipada e acervo bibliográfico para acesso dos 

formadores. 

 A reforma administrativa pedagógica da SME  acarretou também mudanças 

no quadro administrativo, criando ainda um quadro pedagógico, como direção 

administrativa, direção pedagógica, assessoria jurídica e supervisão de ensino. 

 Durante o período de transição a reforma administrativa garantiu a criação de 

mais cargos para diretores, passando de 4 para 10 diretores escolares,  até então  

exercendo  as duas funções na escola, a administrativa e a pedagógica até o ano de 

2008. 

  A partir do ano de 2009 surgiu nas escolas municipais de Caieiras o 

professor coordenador, sendo convidado pela SME para o exercício da função o 

professor que se destaca pela ação docente, prática pedagógica e liderança e 

assume o papel de mediador da prática pedagógica na escola, sendo o  responsável 

pelo trabalho pedagógico junto ao corpo docente diariamente.  O responsável por 

este trabalho é um ator fundamental no cenário escolar, pois tem a função de buscar 

integrar os demais atores deste cenário, mantendo as relações interpessoais de 

modo harmonioso, valorizando a formação do professor, desenvolvendo diariamente 

habilidades para lidar com as diferenças neste espaço de mudança.  Assim, 

podemos destacar a função de coordenador pedagógico definida por Libâneo (2005, 

p. 342) como aquele que “[...] coordena, acompanha assessora, apoia e avalia as 

atividades pedagógico-curriculares”, independente do seu cargo, mas sim da função 

que exerce. A formação em serviço sempre foi uma preocupação da SME de 

Caieiras, que desde  2002 atuava com uma  formadora dos diretores escolares que 

assumiam as funções administrativas e pedagógicas nas escolas.  

                                                                                                                                                                                              
Ensino Fundamental, Departamento EDESP, Departamento de Tecnologia da Informação - TI, o Setor de 
Alimentação Escolar, o Setor de Transporte do Escolar, Convênios, Parcerias e os Programas Sociais - Bolsa 
Família. 
38

 EMEIs – Escolas Municipais de Educação Infantil.  
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 Uma recente pesquisa sobre Práticas de Seleção e Capacitação de Diretores 

Escolares, realizada pela Fundação Victor Civita, aponta que os critérios de escolha 

dos gestores escolar focam nas eleições, não oportunizando um processo 

democrático e participativo da comunidade escolar, bem como a indicação. A 

Fundação Victor Civita39 analisa que os resultados são preocupantes na medida que 

não consideram as competências como conhecimentos teóricos e pedagógicos e 

capacidade de liderança e articulação. Consequentemente, a falta de interesse dos 

profissionais na candidatura a cargos diretivos, por sua vez, deve-se  principalmente 

à alta responsabilidade exigida diante do salário não condizente. 

 Neste sentido, a formação continuada em serviço do diretor escolar se torna 

fundamental, em especial, ao que acumula as funções administrativas e 

pedagógicas. Até o ano de 2010 a coordenação pedagógica estava  organizada 

como função ocupada por um professor designado. Em 2011 a Secretaria Municipal 

de Ensino de Caieiras iniciou a organização e formalização do cargo através de  

nomeações de coordenadores pedagógicos para cada escola e supervisores de 

ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

 A lei 4.423 de 22 de dezembro de 2010 alterou e criou cargos públicos e dá 

providências para atender esta nova configuração na SME de Caieiras que requer 

um número maior de funcionários com carga horária diferenciada para atender a 

demanda.  

Quant.  Denominaçao C.H. Requisitos Lotação 

15 Assessor  
diretor 

pedagógico 

06horas 
Diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 

com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 
Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

15 Coordenador 
pedagógico  
Ensino 

Fundamental 

06 horas 
diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 
com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 

Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

01 Assessor   

assuntos  
jurídicos e 
administrativos 

06 horas 

diárias 

Formação em Curso Superior de Ciências  

Jurídicas e Registro OAB/SP 

SME 

10 Diretor de 
escola 

06 horas  
diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 

SME 

                                                             
39 A pesquisa Práticas de Seleção e Capacitação de Diretores Escolares é uma das mais recentes pesquisas 
realizadas pela FVC - Fundação Victor Civita. O estudo promovido em conjunto com a professora doutora 
Heloisa Lück se concentrou no mapeamento das diferentes maneiras de gestão das redes em suas escolas. O 
período de apuração foi entre maio e novembro de 2010. 
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de Educação 
Infantil 

com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 
Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

05 Diretor de 
escola do 

Ensino 
Fundamental 

06 horas  
diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 

com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 
Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

01 Supervisor de 
Educação 
Infantil 

06 horas  
diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 
com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 

Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

01 Supervisor de  

ensino de 
educação 
de jovens e 

adultos – EJA 

06 horas 

diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 

licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 
com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 
Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 

combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

01 Supervisor de  
Ensino 

Fundamental 

06 horas  
diárias 

Formação em Curso Superior de graduação com 
licenciatura plena em Pedagogia ou outro de nível superior 

com pós-graduação na área de Educação, nos termos da 
Lei e experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência e/ou 
combinadas às funções de suporte pedagógico direito à 
docência na Educação Básica. 

SME 

Quadro 6 -  Cargos públicos da SME de Caieiras instituídos em 2010 – Fonte. D.O.M. 

 A partir da criação do cargo de CP,  a SME de Caieiras traçou algumas 

diretrizes para o trabalho do CP visando a transformação da escola em unidade de 

formação em serviço dos professores, investindo na formação do CP em primeira 

instância, capacitando-o como formador de professores.  

 Tais diretrizes apontam para um  perfil do CP  que organiza as atividades 

pedagógicas a serem desenvolvidas na unidade escolar, acompanha o 

desenvolvimento da proposta pedagógica e cria espaços para reflexão sobre a 

prática e a participação dos membros da comunidade. 

 O perfil deste profissional é o de um profissional da educação criativo, 

estudioso, organizado, aberto aos conhecimentos, às inovações.  Requisitos esses 

fundamentais para o exercício daquele que coordena. A atenção aos aspectos das 

relações interpessoais inerentes ao cotidiano da unidade escolar.  

 As ações a serem desempenhadas pelo CP foram definidas pela diretoria 

pedagógica da SME de Caieiras como “executar, no âmbito do sistema de ensino ou 

na escola, as funções de planejamento, organização, acompanhamento e avaliação 

das atividades pedagógicas, bemcomo participar da elaboração da proposta 

pedagógica da escola”. 
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 A ação educativa precisa ser planejada, articulada com todos os participantes 

da unidade escolar, sendo o CP um fundamental elemento de ligação  através de 

formas interativas de trabalho, em momentos de estudos, proposições, reflexões e 

ações.  

 A responsabilidade formadora do CP está pautada na formação continuada 

dos profissionais da escola, devendo ainda estar aberta ao saber adquirido no dia-a-

dia, que deve ser refletido e incorporado ao desenvolvimento pedagógico dos 

educadores. 

 O papel do Coordenador deve ser definido como um facilitador que, na 

escola, considerada espaço de construção de cultura e de relações humanas, estará 

envolvendo em sua prática, não só os valores citados acima, mas também atitudes e 

conceitos de justiça, compromisso, democracia e gestão de conflitos. 

 A formação dos docentes pode ser realizada nos momentos das Reuniões de 

Trabalho Pedagógico Coletivo. Essas se constituem num espaço instituído na escola 

e garantido no regime de trabalho dos servidores municipais que exercem atividades 

de docência, objetivando o planejamento e o Re-planejamento das atividades 

pedagógicas, assim como a reflexão sobre ação desenvolvida. 

 Das 26 atribuições gerais do trabalho do CP dispostas pela SME de Caieiras 

sobre sua função,  é possível observar  a ação formativa em diversas delas. Deste 

modo, acrescentamos, paralelamente ao quadro de atribuições, algumas 

observações relacionadas à ação formativa das mesmas, como pode ser visto no 

quadro 7, abaixo.  

Atribuições do CP de Caieiras  Observações quanto a ação 

formativa  das atribuições 

I - Participar da elaboração do Projeto 

Pedagógico, coordenando as 

atividades do planejamento quanto 

aos aspectos curriculares. 

 

A atribuição tem ação formativa na  

medida em que a participação do CP na 

construção do Projeto Pedagógico não 

só acompanha as ações do professores, 

mas também promove a reflexão sobre a 

prática durante a construção. 

II - Acompanhar, avaliar e controlar o 

desenvolvimento da programação  

curricular. 

A atribuição tem ação formativa na  

medida em que a atuação do CP  no 

desenvolvimento da programação 

curricular promove  resgates de registros 

para orientar a prática pedagógica dos 
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professores. 

 

III - Elaborar relatórios de suas 

atividades e participar da elaboração 

dos relatórios da escola. 

A atribuição tem ação formativa na  

medida em que na elaboração dos 

relatórios promovam reflexão da sua 

prática, bem como a prática dos 

professores.  

IV - Prestar assistência técnica aos 

professores, visando assegurar a 

eficiência do desempenho dos 

mesmos para a melhoria do padrão 

de ensino. 

 

A atribuição configura-se como ação 

formativa na medida em que assegura o 

desempenho dos professores.  

V - Propor e coordenar as atividades 

de aperfeiçoamento e de atualização 

de professores. 

A atribuição configura-se como plano de 

ação do CP para a formação. 

VI - Controlar e avaliar o processo 

educativo. 

A atribuição configura-se como ação de 

formação na medida em que,  ao avaliar, 

verifica-se os objetivos definidos no 

início do processo educativo, com vistas 

a melhoria. 

VII - Assistir o professor em sua área 

de atribuição. 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que uma devolutiva ao 

professor,  pautada nas observações, 

tenham caráter de estímulo e orientação. 

VIII - Recomendar e propor a 

utilização de materiais didáticos. 

A atribuição não evidencia ação 

formativa. 

IX - Coordenar as reuniões de HTPC. A atribuição tem ação formativa na 

medida em que as reuniões de HTPC 

são momentos formativos para estudo, 

discussão e reflexão sobre a prática 

pedagógica.  

X - Desenvolver um trabalho 

harmônico dentro da escola. 

A atribuição não evidencia ação 

formativa do CP. 

XI - Conversar diretamente com os 

professores sobre o desempenho 

discente. 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que auxilia o professor a 

compreender o processo de 

desenvolvimento escolar discente, bem 

como o seu desempenho.  
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XII - Acompanhar e avaliar o 

professor em relação ao que faz e 

como faz o seu próprio trabalho. 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que promove a reflexão da 

pratica pedagógica. 

XIII - Assessorar o trabalho do 

professor (transmitindo sugestões de 

atividades). 

A atribuição não evidencia ação 

formativa do CP. 

XIV Descentralizar as decisões a 

respeito da ação docente. 

A atribuição não evidencia ação 

formativa do CP. 

XV - Criar situações para a solução 

dos problemas que surjam no grupo 

de professores. 

A atribuição não evidencia ação 

formativa do CP. 

XVI - Procurar subsídios que facilitem 

a ação docente. 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que o CP busca a sua 

própria formação. 

XVII - Discutir diferentes maneiras de 

trabalho,  comunicando experiências; 

 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que a troca de experiências 

promova novos conhecimentos. 

XVIII- Elogiar o que de positivo,  

esclarecendo o que considera 

negativo. 

A atribuição não evidencia ação 

formativa do CP. 

XIX - Incentivar os professores a 

avançar em seus estudos. 

A atribuição não evidencia a ação 

formativa do CP., mas promove nos 

professores o interesse pela busca da 

própria formação. 

XX - Coordenar, juntamente com a 

direção, a elaboração da Proposta 

Pedagógica da escola e 

responsabilizar-se pela sua 

divulgação e execução, articulando 

essa elaboração de forma 

participativa e cooperativa. 

 

A atribuição poderá constituir-se em 

ação formativa na medida em que a 

articulação participativa promova 

reflexão e novos conhecimentos, e não 

cumprimento burocrático. 

XXI - Estabelecer uma parceria com a 

direção da escola, que favoreça a 

criação de vínculos de respeito e de 

trocas no trabalho educativo. 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que a troca de experiências 

promova novos conhecimentos. 

XXII - Acompanhar e avaliar o 

processo de ensino e de 

aprendizagem e contribuir 

A atribuição tem ação formativa na 

medida em que a  análise de resultados 

obtidos sugerir discussão e reflexão  
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positivamente para a busca de 

soluções para os problemas de 

aprendizagens identificados. 

 

com vistas à melhoria dos resultados, 

identificando pontos a partir dos quais  

CP pode atuar na formação dos 

professores. 

XXIII - Atuar de maneira integrada e 

integradora junto à direção e à equipe 

pedagógica da escola para a 

melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

A atribuição configura-se como ação de 

formação na medida em que a 

integração promova tempo e espaço de 

formação  com vistas à melhoria. 

XXIV - Coordenar e acompanhar os 

horários de HTPCs, promovendo 

oportunidades de discussão e 

proposição de inovações 

pedagógicas, assim como a produção 

de materiais didático-pedagógicos na 

escola, na perspectiva de uma efetiva 

formação continuada. 

A atribuição evidencia explicitamente a 

ação formativa.  

XXV -  Avaliar as práticas planejadas, 

discutindo com os envolvidos e 

sugerindo inovações. 

 

A atribuição configura-se como ação 

formativa  na medida em que,  ao 

avaliar, verificam-se os objetivos 

definidos no início do processo, com 

vistas a melhoria. 

XXVI - Acompanhar o desempenho 

acadêmico dos alunos, através de 

registros por síntese, orientando os 

docentes para a criação de propostas 

diferenciadas e direcionadas aos que 

tiveram desempenho insuficiente. 

 

 A atribuição pode converter-se em ação 

formativa na medida em que promova a 

reflexão dos professores sobre a sua 

prática com vistas  a aprendizagem dos 

alunos. 

XXVII - Estabelecer metas a serem 

atingidas em função das demandas 

explicitadas no trabalho dos 

professores. 

 

A atribuição evidencia explicitamente a 

ação formativa. 

        Quadro 7  - Atribuições e ações formativas da função de CP das EMEFs de Caieiras 
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 É preciso que o C.P. conheça plenamente o seu espaço de trabalho, 

compartilhe ideias e conhecimentos, construa o seu papel na escola, traçando o seu 

caminho transformador, formador e articulador. 

 As atribuições gerais do CP das EMEFs de Caieiras  abrem  discussões sobre 

o fazer pedagógico do CP  do Sistema Municipal de Educação de Caieiras, não 

tendo, pois, um papel normativo. Após discussões em momentos de formação, 

novas contribuições serão agregadas e referendadas nessa proposta, a partir da 

prática educativa. 

 Uma análise dos documentos40 de registros de reuniões de formação com os 

CPs fornecem informações no campo da formação dos coordenadores, esses por 

sua vez formadores de professores. As informações coletadas nos documentos, no 

que se refere ao Projeto Formador Leitor, apresentam a importância da reflexão 

sobre a leitura do CP, do professor e após a formação destes, sim, a importância da 

reflexão da leitura do aluno. 

 Na da Política de formação continuada para melhoria da qualidade de ensino 

e aprendizagem, a SME apresenta os seguintes objetivos: 

a) articular as ações SME e UEs;  

b) definir concepção de formação continuada; 

c) definir Referências Curriculares – concepção de Ensino e Aprendizagem, com 

ênfase no diálogo entre ensinar e aprender; 

e) Conhecer dos processos de construção do conhecimento pelos sujeitos de 

aprendizagem; 

f) Construir uma  didática ajustada as necessidades do desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos; e 

g) Definir de recursos materiais e humanos para implementação do programa. 

 

 3.4  PROJETOS DE FORMAÇÃO DA SME DE CAIEIRAS 

 Faz parte do processo formativo da SME de Caieiras, o projeto de formação 

de CPs que,  em primeira instância, são  os formadores  dos professores e  os 

projetos de formação de professores.  

                                                             
40 Documentos – Atas de Reuniões de Formação com coordenadores pedagógicos 2010 e  1º. Semestre 2011. 

Síntese das Reuniões de Formação com coordenadores pedagógicos 2010  e 1º. Semestre 2011. 



111 

 

 3.4.1 PROJETO DE FORMAÇÃO DOS CPs  

 O projeto de formação dos CPs tem por objetivo contribuir com o processo de 

formação dos professores, assegurando um espaço de interlocução para análise e 

reflexão da própria prática dos processos de ensino e de aprendizagem da produção 

textual e dos conteúdos da formação. Fazem parte do projeto conteúdos como a 

concepção de formação de professores; a rotina de estudo e planejamento e as 

estratégias metodológicas de formação: observação, registro, tematização, análise 

de produção. 

 A SME entende que  a capacidade de produzir textos é condição para 

transitar plenamente pela cultura escrita. Esperando atender às necessidades de 

formação dos professores quanto ao desenvolvimento de uma prática pedagógica 

que promova a formação de produtores competentes de textos, contribuindo para a 

construção da identidade do CP como formador do professor dentro da unidade 

escolar. O projeto de formação de CPs desenvolve  conteúdos de leitura e produção 

textual, como pode ser observado no quadro 8, a seguir. 

Conteúdos de Leitura Conteúdos de Produção textual  

Leitura como atividade permanente Critérios para seleção de textos  

Comportamentos leitores Condições didáticas para a    prática de 
produção textual 

Comentar ou recomendar o que se leu 
 

Projetos didáticos, sequências e atividades 
permanentes 
 

Compartilhar a leitura 
 

Reescritas e texto de autoria: produção coletiva 
e individual 
 

Confrontar com outros leitores a 
interpretação gerada por um livro 
 

Conhecimentos do processo de escrita: 
discursivos, pragmáticos, textuais, gramaticais 
e notacionais 
 

Antecipar o que se segue em um texto 
 

Comportamento escritor: planejar, redigir, 
revisar, e passar a limpo 
 

Reler um fragmento anterior para  
verificar o que se compreendeu 
 

Análise e revisão de textos produzidos pelos 
alunos 

 

Identificar-se com o autor ou distanciar-
se dele assumindo uma posição crítica 

Concepção da avaliação da aprendizagem 

Ler para escrever  
 

 

Quadro 8 - Conteúdos de leitura e produção textual para formação dos CPs 
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 Os objetivos de aprendizagem para os CPs  definidos no projeto de formação 

incluem um rol  de conhecimento didático e as atribuições que envolvem o fazer da 

formação juntos aos professores elencados no quadro 9. 

Conhecimento didático Conhecimento da formação  

 Incluir a leitura como atividade 

permanente na rotina diária; 

 Reconhecer a leitura como 

condição didática para produção 

de texto; 

 Compreender a importância da 

leitura na aprendizagem da 

linguagem escrita; 

 Reconhecer os comportamentos 

leitores como conteúdos da 

leitura; 

 Utilizar os projetos como 

modalidade para organizar os 

conteúdos da produção de texto; 

 Considerar as condições didáticas 

para prática de produção de texto; 

 Compreender quais são os 

conhecimentos envolvidos no 

processo de escrita; 

 Saber propor os diferentes tipos 

de produção textual de acordo 

com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos; 

 Reconhecer os comportamentos 

escritores como conteúdo da 

produção de texto; 

1. Diferentes estratégias formativas 

que possam atender demandas 

individuais e coletivas, tais como: 

 Tematização de situações 

práticas por meio de vídeo/produção 

das crianças, relatos de experiência 

das professoras para reflexão e 

tomada de consciência de situações-

problema e resolução das mesmas; 

 Observação de atividades 

realizadas pela professora com as 

crianças, seguidas de reflexão. 

 Uso do registro como instrumento 

capaz de possibilitar a reflexão 

organizada sobre a prática. 

 

 

2. Diferentes espaços de formação: 

 Articular os conhecimentos 

didáticos às situações da sala de 

aula vivenciadas pelos professores; 

 Pesquisar bibliografia que 

enriqueça o trabalho desenvolvido; 

 Documentar o processo de 

formação e ação profissional; 

 Utilizar a leitura e escrita no 

desenvolvimento do processo 

formativo e profissional; 

 Avaliar recursos dos sujeitos 

envolvidos. 
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 Considerar a análise de textos 

bem escritos como uma fonte de 

informação para processo de 

produção de texto; 

 Considerar a revisão como parte 

integrante do processo de revisão 

de texto; 

 Reconhecer as especificidades do 

processo de revisão do ponto de 

vista do ensino e da 

aprendizagem.  

 Distribuição de conteúdos e os 

critérios de continuidade e 

diversidade. 

 

 

Quadro 9 - Conteúdos didáticos e de conhecimento de formação para a Formação dos CPs  

  

 3.4.2  - PROJETOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 O CP é o responsável direto pela formação dos professores, desenvolvendo 

os  sete projetos de formação descritos no quadro 10 na SME e nas unidades 

escolares. 

 

Quadro 10 – Projetos de formação para professores – elemento gráfico  elaborado pela autora 
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I.   PROJETO HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO 

 O professor da rede municipal com uma carga horária de 8 horas41 das quais 

permanece 4h30 em sala de aula, 1 hora de almoço e 2h30 em formação, 

organizada da seguinte maneira: 

I. duas vezes por semana com um formador, podendo ser o CP ou um formador 

designado pela SME; 

II. semanalmente em reuniões no HTPCs; durante o mês  1 horário é designado 

para formação administrativa e 3 horários para formação pedagógica; 

III. duas vezes por semanas, os professores participam de um momento de 

planejamento de aula e de reforço para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 A HTPC, ‒ hora de trabalho pedagógico coletivo ‒, se  caracteriza 

pelaformação continuada dos educadores, propulsora de momentos privilegiados de 

estudos, discussão e reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática 

docente e do trabalho coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinada à 

discussão, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do 

desempenho escolar do aluno. 

 Planejadas e organizadas pelo CP de cada ciclo do ensino fundamental, em 

sintonia com toda equipe gestora da escola, a HTPC visa integrar o conjunto de 

professores de cada unidade escolar. No planejamento, na organização e na 

condução das HTPCs  é importante: 

 considerar as demandas dos professores frente às metas e prioridades da 

escola;  

 elaborar previamente a pauta de cada reunião, definida a partir das 

contribuições dos participantes;  

                                                             
41

 Lei complementar no. 4.261 de 15 de janeiro de 2009 altera a jornada de trabalho dos professores junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
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 dividir entre os participantes as tarefas inerentes às reuniões (registro, 

escolha de textos, organização dos estudos);  

 planejar formas de avaliação das reuniões pelo coletivo dos participantes;  

 prever formas de registro (ata, caderno, diário de bordo, e outras) das 

discussões, avanços, dificuldades detectadas, ações e intervenções 

propostas e decisões tomadas;  

 organizar as ações de formação continuada com conteúdos voltados às 

metas da escola e à melhoria do desempenho dos alunos, com apoio da 

equipe técnica.  

 O horário de cumprimento das HTPCs, a ser organizado pelo CP, deverá 

assegurar que todos os professores do Ciclo participem num único dia da semana, 

em reuniões de, no mínimo, duas horas consecutivas. As pautas da HTPC na 

unidade escolar são organizadas através do projeto Formador Leitor, tendo como 

estrutura: 

 a) Leitura Compartilhada 

 b) Leitura da síntese do último encontro – feita pelo C.P. 

 c) Leitura de um diário – feita pelo professor alternadamente 

 d) Dinâmica – problematização, tematização, teorização,  

 e) Descrição do percurso do projeto – Relatório de Formação – apreciação 

Equipe Técnica 

 O planejamento de atividades, o plano de curso, bem como o planejamento 

de aula, parte integrante das HTPCs, obedecem as diretrizes estipuladas pela SME, 

a saber:  

 Área de conhecimento ou abrangência de áreas a que se dirige: conteúdo da 

atividade. 

 Pré-atividade: definição de uma situação de classe que anteceda a atividade 

propriamente dita, ou seja, a forma como o professor introduz a proposta de 

atividade. 

 Consigna: o que é pedido ao aluno que ele faça. 
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 Encaminhamentos durante a atividade: como o professor dirigirá a atividade 

enquanto ela acontece (orientações didáticas). 

 Definição da atividade: de aprendizagem, de diagnóstico ou de avaliação de 

conhecimentos. 

 A Definição de objetivos do professor em relação ao aluno deve considerar 

cinco quesitos básicos: 

 Os conhecimentos prévios do grupo de alunos em relação ao conteúdo da 

atividade; 

 A característica de que aquela atividade possa permitir produções em 

diferentes níveis; 

 A capacidade que aquela atividade possui de provocar avanços 

individuais; 

 Instrumentos de trabalho (físicos e de organização): pensar na 

composição do grupo de forma que possa trocar informações da maneira 

mais produtiva possível; definir o material a ser usado; 

 Formas e instrumentos de avaliação para determinada atividade; depois 

de realizada, a atividade deve ser registrada através de um relato reflexivo  

e avaliada.  

 

 A realização dessa tarefa pós-atividade pelo professor é fundamental para o 

planejamento das atividades posteriores. O professor deve analisar a produção da 

turma frente ao que foi planejado. Para o planejamento de uma atividade de ensino, 

igualmente existem orientações para momento de formação com os professores, a 

saber: 

 Permitir ao aluno que tome decisões razoáveis quanto ao modo de 

desenvolvê-la e verifique as consequências de sua escolha; 

 Atribuir ao aluno um papel ativo em sua realização; 

 Exigir do aluno uma pesquisa de ideias, processos intelectuais, 

acontecimentos ou fenômenos de ordem pessoal ou social e estimulá-lo a se 

comprometer com os mesmos; 

 Possibilitar ao aluno interagir com sua realidade; 
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 Ser realizada por alunos de diversos níveis de capacidade e com interesses 

diferentes; 

 Possibilitar ao aluno examinar, num novo contexto, uma ideia, um conceito ou 

uma lei que já conheça; 

 Possibilitar que o aluno examine ideias ou acontecimentos que normalmente 

são aceitos sem discussão pela sociedade; 

 Colocar o aluno numa posição de sucesso, fracasso ou crítica; 

 Possibilitar ao aluno reconsiderar seus esforços iniciais; 

 Possibilitar ao aluno aplicar e dominar regras significativas, normas ou 

disciplinas; e 

 Oferecer ao aluno a possibilidade de planejá-la com os resultados obtidos. 

 

 II. PROJETO FORMADOR LEITOR   

 Desde o ano de 2002 existe a reflexão sobre a formação do CP e do 

professor e, conforme informações coletadas nas entrevistas com a diretoria 

pedagogia e a supervisão escolar, promover situações de fomento à leitura era um 

desafio, tanto para o aluno quanto para o professor e  para o CP.  

 Dessa preocupação e amadurecimento nasce o projeto que se estrutura 

finalmente em 2007, formando coordenadores leitores que formarão professores 

leitores que formarão alunos leitores. 

 As iniciativas do projeto Formador Leitor têm como objetivos dar continuidade 

ao fomento à leitura nas escolas e democratizar os conhecimentos relacionados às 

práticas de leitura e escrita. Este projeto acredita, desde a sua idealização, que 

mesmo as crianças que ainda não leem convencionalmente já devem entrar em 

contato com os livros, pois quanto mais cedo isso ocorrer, mais envolvimento e 

autonomia para buscarem novas fontes. 

 Uma das principais tarefas da escola é oferecer condições para a construção 

e ampliação de cultura, e a leitura é indiscutivelmente uma porta de entrada para 

isso. Mas para que isso se efetive na prática, é importante envolver toda equipe de 

profissionais em um projeto institucional, que não só valorize a aquisição de um bom 
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acervo de livros, mas que também pesquise formas de fazer com que o trabalho 

alcance as crianças da melhor forma possível.  

 As ações do Projeto Formador Leitor marcam a importância de dialogar com 

os diferentes profissionais para consolidar uma relação positiva de trabalho com a 

leitura. Livros fora dos armários da sala das diretoras, leitura diária para as crianças, 

bem como a organização de ambientes favoráveis para o deleite na leitura, são 

alguns dos desafios e da formação ao longo deste ano. 

 As histórias estão presentes na cultura há muito tempo e o hábito de contá-las 

e ouvi-las tem inúmeros significados. Está relacionado ao cuidado afetivo, à 

construção da identidade, ao desenvolvimento da imaginação, à capacidade de ouvir 

o outro e de se expressar. Além disso, a leitura de histórias aproxima a criança do 

universo letrado e colabora para a democratização de um de nossos mais valiosos 

patrimônios culturais: a escrita. 

 Por isso, é importante favorecer a familiaridade das crianças com as histórias 

e a ampliação de seu repertório. Isso só é possível por meio do contato regular dos 

pequenos com os textos desde cedo e de sua participação frequente em situações 

diversas de contaçãoe leitura. Sabe-se que os professores são os principais agentes 

na promoção dessa prática e a escola o principal espaço para isso. Junto aos alunos 

o projeto Formador Leitor tem como objetivos:  

 Ampliar o repertório de histórias que elas conhecem; 

 Familiarizá-las com as histórias; 

 Fazer com que construam o hábito de ouvir histórias e de sentir prazer nas 

situações que envolvem a leitura delas; 

 Aproximá-las do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e revistas) 

para que elas possam manuseá-los, reparar na beleza das imagens, 

relacionar texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para 

selecionar o que vão ler; 

 Proporcionar situações de leitura compartilhada e uso da biblioteca da classe 

ou da escola; 
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 O conteúdo está implícito na participação em situação de contação e leitura 

de histórias, na escuta atenta e interessada  e na observação e manuseio de livros; 

para tanto, juntos aos professores, o projeto Leitor tem por objetivos:  

 Fazer com que selecionem um acervo de livros de qualidade, adequado a 

cada faixa-etária; 

 Estimulá-los a realizar com frequência e regularidade a leitura de diferentes 

histórias para os alunos; 

 Instigá-los a compartilhar suas impressões sobre as histórias lidas e  

favorecer a manifestação dos alunos, incentivando-os a opinar sobre as 

histórias ouvidas e a manifestar sentimentos e ideias; 

 Fazer com que exponham preferências pessoais com o intuito de ampliar a 

possibilidade de as crianças avaliarem as histórias;  

 Orientá-los na seleção de textos adequados ao propósito da atividade habitual 

de leitura; 

 Fazer com que permitam que as crianças apreciem e tenham acesso aos 

livros em diferentes momentos da rotina, tanto nas rodas de leitura quanto no 

cantinho da leitura; 

 Incentivá-los a compartilhar informações prévias e relevantes com os alunos 

sobre o que será lido para o melhor entendimento do texto; 

 O conteúdo está presente  nas orientações didáticas para a realização de 

leituras para as crianças; nos comportamentos leitores envolvidos na leitura por 

prazer e na atividade permanente de leitura. Desta maneira, junto aos CPs, o Projeto 

Formador Leitor tem por objetivos:  

 Fazer com que observem a qualidade do acervo de livros e problematizem a 

escolha dos títulos que serão lidos às crianças; 

 Orientá-los no apoio ao planejamento do professor, enfocando a leitura como 

atividade diária na escola e pensando em qualidade de texto; leitura em voz 

alta e comportamentos leitores envolvidos nesta modalidade; 
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 Fazer com que orientem o professor na organização e utilização sistemática 

da biblioteca da sala de aula; e 

 Incentivá-los a apoiar e orientar o planejamento de uma atividade ou roda de 

leitura antes, durante e depois da leitura. 

 O conteúdo se apresenta na concepção de leitura, alfabetização e cultura 

escrita; nos comportamentos leitores envolvidos na leitura por prazer; nas  

modalidades organizativas do tempo didático: projetos, sequências de atividades e 

atividades permanentes; no planejamento da roda de leitura; na leitura de textos 

memorizados; na leitura pelo professor: leitura em voz alta e leitura compartilhada; 

no planejamento das reuniões pedagógicas; na diferença entre dinâmicas e 

estratégias formativas; na resolução de problemas profissionais como princípio da 

formação continuada; no  conhecimento didático como matéria prima da formação 

de professores. 

 Os CPs devem  ter muito claro os objetivos específicos do projeto, bem 

como suas expectativas frente aos participantes, observando a importância de:  

   alimentar sistematicamente o planejamento dos professores para o trabalho 

com a leitura;  

  implementar atividades para a construção de comportamentos leitores, como 

roda de leitura diária, empréstimo de livros às crianças, organização de 

murais de leitura com textos variados e espaço para troca de informações e 

indicações literárias entre leitores;  

  motivar a participação de professores nos eventos de promoção e incentivo à 

leitura, como as feiras de livros;  

   planejar junto aos professores a participação das crianças nos encontros 

entre leitores, como saraus e rodas de contadores de histórias, além dos 

eventos organizados pelo diretor (encontro de crianças e autores, dia de pais 

lerem histórias para os filhos, entre outros); 

  formar professores leitores para as crianças; 

  manter espaços físicos que acolham atos de leitura; 



121 

 

  garantir acesso aos livros para toda a comunidade leitora da escola, 

especialmente para as crianças; 

  incentivar e acompanhar o uso da biblioteca ou sala de leitura pelas crianças 

e professores;  

 O projeto ainda prevê a participação dos diretores escolares, para tanto, junto 

a estes tem os seguintes objetivos: 

 fazer com que organizem espaços coletivos para o usufruto da leitura dentro 

da escola; 

 incentivá-los na promoção de rotinas para o usufruto da leitura dentro e fora 

da escola; 

 fazer com que incentivem a prática de leitura entre os funcionários da escola; 

 fazer com que incentivem o empréstimo de livros para as crianças e seus 

familiares; e 

 incentivá-los a garantir que o conteúdo deste projeto esteja assegurado como 

pauta nos encontros de formação dos professores. 

 É fundamental as condições da escola na formação de leitor; no papel do 

gestor na formação de uma comunidade leitora; nos projetos da própria escola de 

fomento à leitura. 

 Os CPs e diretores escolares devem ter muito claros os objetivos específicos 

do projeto, bem como, suas expectativas frente aos participantes para que seja 

possível promover rotinas para o usufruto da leitura dentro e fora da escola; 

incentivar a prática de leitura entre os funcionários da escola; organizar espaços 

coletivos para o usufruto da leitura dentro da escola; incentivar o empréstimo de 

livros para as crianças e seus familiares; formação de um espaço permanente de 

reflexão e fomento à leitura nas escolas;  comprometimento com o fomento à leitura 

e a formação de uma comunidade escolar leitora, professores, funcionários, crianças 

e familiares; gestão de projetos institucionais de leitura; organização, incentivo e 

acompanhamento do uso de biblioteca ou sala de leitura; e a inclusão de ações do 

projeto na pauta dos encontros de formação dos professores. 
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III. PROJETO FORMADOR  ESCRITOR  

 O Projeto formador escritor nasce da necessidade vivenciada no projeto 

formador leitor. Os participantes liam, mas nem sempre  conseguiam produzir 

textualmente o que leram, ou mesmo os CPs, nas avaliações do projeto leitor, por 

vezes não se faziam entender. Desta maneira, no ano de 2011 teve início a 

implantação do Projeto Formador do Escritor, com os seguintes objetivos: 

 Contribuir com o processo de formação da coordenadora e professores; e 

 assegurar um espaço de interlocução para análise e reflexão da própria 

prática, dos processos de ensino e de aprendizagem da produção textual e 

dos conteúdos da formação. 

 Sabe-se que a capacidade de produzir textos é condição para transitar 

plenamente pela cultura escrita. O projeto pretende atender às necessidades de 

formação dos professores quanto ao desenvolvimento de uma prática pedagógica 

que promova a formação de produtores competentes de textos, bem como, 

contribuir para a construção da identidade dos professores  como formadores dentro 

da sala de aula  através dos conteúdos de leitura e produção de texto.  

Destamaneira,  são estipulados os seguintes objetivos de aprendizagem para os 

professores: 

 incluir a leitura como atividade permanente na rotina diária; 

 reconhecer a leitura como condição didática para produção de texto; 

 compreender a importância da leitura na aprendizagem da linguagem escrita; 

 reconhecer os comportamentos leitores e as modalidades como conteúdos da 

leitura; 

 adequar as modalidades às diferentes situações de comunicações; 

 utilizar as diferentes modalidades para organizar os conteúdos da produção 

de texto; 

 considerar as condições didáticas para prática de produção de texto; 

 compreender quais são os conhecimentos envolvidos no processo de escrita; 



123 

 

 reconhecer os comportamentos escritores como conteúdo da produção de 

texto; 

 considerar as condições didáticas para prática de produção de texto; 

 compreender quais são os conhecimentos envolvidos no processo de escrita; 

 reconhecer os comportamentos escritores como conteúdo da produção de 

texto; 

 considerar a análise de textos bem escritos como uma fonte de informação 

para o processo de produção de texto; 

 considerar a revisão como parte integrante do processo de revisão de texto; 

 reconhecer as especificidades do processo de revisão do ponto de vista do 

ensino e da aprendizagem; 

 compreender a pontuação como elemento da textualidade e recurso estilístico 

como parte integrante do processo de revisão; e 

 compreender as regularidades e irregularidades que organizam o sistema 

ortográfico. 

 

IV.  PROJETO LER E ESCREVER 

 

 O projeto Ler e Escrever, utilizado desde a municipalização, também  é 

aplicado na rede estadual de ensino e tem por objetivo  desenvolver as 

competências de leitura e escrita dos alunos da Rede Municipal de Ensino de 

Caieiras com objetivos definidos que levem o aluno a ser integrante de uma 

comunidade de leitores, compartilhando diferentes práticas culturais de leitura e 

escrita e saber adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, 

considerando o contexto e os interlocutores. Aos professores cabe a 

responsabilidade de desenvolver em sua prática pedagógica em sala de aula 

momentos que possibilitem aos alunos alcançar os objetivos propostos como: 

 Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes 

propósitos; 
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 escrever diferentes textos selecionando os gêneros adequados a 

diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores; 

 organizar situações didáticas; 

 ler diariamente para os alunos contos, lendas, mitos, entre outros,  para 

ampliar o universo cultural; 

 promover rodas de leitura em que os alunos possam compartilhar os 

livros e textos lidos; 

 organizar momentos de leitura, pelos alunos,  de diferentes gêneros 

textuais em todos os anos do ciclo para ampliar o repertório dos 

alunos; 

 selecionar  e ofertar aos alunos livros de boa qualidade literária; 

 promover momentos em que os alunos tenham de ler histórias para 

que possam compreender a importância e a necessidade do preparo 

para ler em voz alta; 

 criar situações em que os alunos consultem diferentes suportes (jornal, 

revista) para aprender a buscar informações; 

 escolher e ofertar para a classe jornais, revistas, textos informativos 

como fontes de informação e como materiais de estudo e ampliação do 

conhecimento; 

 promover leitura em que os alunos utilizem procedimentos adequados 

aos diferentes propósitos do leitor (ler rapidamente títulos e subtítulos 

até encontrar uma informação, selecionar uma informação precisa, ou 

ler minuciosamente para executar uma tarefa, etc.); 

 promover leitura em que os alunos façam uso de indicadores (autor, 

gênero, assunto) para fazer antecipações, inferências e enriquecer as 

interpretações; 

 promover leitura em que os alunos tenham que inferir o significado de 

uma palavra pelo contexto, do estabelecimento de relações com outros 
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textos lidos e busca no dicionário quando o significado exato da 

palavra for fundamental; 

 criar situações em que os alunos, após a leitura de um texto, 

exponham o que compreenderam, compartilhem pontos de vista sobre 

os textos que leram, sobre o assunto, façam relação com outros textos 

lidos e enriqueçam suas interpretações; e 

 promover Leitura em que os alunos façam uso da leitura de textos com 

o propósito de ler para estudar e em que os alunos releiam para 

estabelecer relações entre o que está lendo e o que já foi lido, resolver 

uma suposta contradição e etc., utilizando anotações, grifos, resumos 

para entender melhor ou para recuperar informações. 

 Com uma estrutura pedagógica que inclui capacitação de professores e 

materiais didáticos específicos, o programa Ler e Escrever propõe o envolvimento 

de todos os educadores da escola para a alfabetização de seus alunos. Por isso, a 

formação dos professores se dá, principalmente, na própria escola  e, a cada quinze 

dias, na SME. Os professores contam também com um material didático organizado 

para o planejamento diário do trabalho de alfabetização, com atividades de 

comunicação oral e práticas de leitura e escrita. 

 V. PROJETO DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 

 A capacitação didática da matemática busca o tratamento do currículo de 

matemática do Ciclo I e das fundamentações pertinentes com os seguintes 

objetivos:  

 Propiciar reflexões sobre o papel da Matemática no currículo do Ensino 

Fundamental;  

 proporcionar reflexões quanto aos objetivos e conteúdos propostos para o 

Ensino Fundamental segundo os PCNs e os documentos da SME, 

salientando as diferentes dimensões dos conteúdos;  

 refletir sobre a influência de documentos oficiais e dos livros didáticos na 

atuação do professor;  
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 proporcionar contato com pesquisas atuais sobre o ensino da matemática nas 

séries iniciais; e 

 trabalhar propostas metodológicas para sala de aula - prática de ensino.  

VI. PROJETO ESTRADA DA CIDADANIA 

 Os formadores do grupo CCR – AUTOBAN apresentam os conteúdos a 

serem difundidos aos alunos em sala de aula. Neste ano, o Programa inclui 

educação ambiental para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. A educação 

para o trânsito continua incorporada à grade curricular dos estudantes do 4º ano. 

 O programa conta com material didático exclusivo, e leva em consideração a 

busca para inserir a Educação para o Trânsito e Meio Ambiente em diversas 

disciplinas. Visando a inclusão de professores e alunos com deficiência visual, todo 

o material é produzido em método Braille. O conteúdo é constantemente atualizado, 

de acordo com a evolução da linguagem, leis de trânsito, conceitos de meio 

ambiente e dicas de cidadania. 

 Para facilitar a assimilação do Programa Estrada para a Cidadania pelas 

escolas, são realizadas oficinas pedagógicas com professores participantes e o 

apoio de pedagogos. As aulas com os alunos são semanais e algumas das 

atividades envolvem também familiares, com exercícios que precisam ser feitos em 

casa, atividade que multiplica o número de pessoas engajadas no projeto. 

 Além das aulas em sala, as crianças participam de atividades 

complementares, que contribuem para a formação integral, como a ação Crianças 

Amigas da Estrada, uma blitz educativa realizada em parceria com a Polícia 

Rodoviária Estadual, em que os alunos têm uma vivência real do espaço de trânsito. 

 Já a campanha Cidadania na Estrada, promove a distribuição, em praças de 

pedágio, de mensagens escritas de próprio punho pelas crianças abarcadas pelo 

programa. Também conta com o concurso Arte nas Estradas, em que são premiados 

os melhores desenhos sobre o tema meio ambiente. 

  Em visita à secretaria em 14 de março de 2011 ocorria um curso de 

capacitação para os 16 coordenadores pedagógicos enfocando a Sustentabilidade, 

Educação de trânsito e Meio ambiente, dirigido pelo CCR AUTOBAN – parceiro da 

SME de Caieiras. Os C.P.s formadores, formar nas escolas os professores que 

formarão os alunos.  
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 VII.  PROJETO SUSTENTABILIDADE/ RESÍDUOS 

 É um programa de educação ambiental, dirigido a escolas públicas 

municipais, que tem como objetivo o fortalecimento de hábitos e comportamentos 

sustentáveis na escola, na família e na comunidade. O programa atua em duas 

frentes. A primeira é o  estímulo à mudança de comportamento e promoção de 

atitudes e práticas sustentáveis entre alunos, professores, funcionários e membros 

da comunidade escolar. A segunda é a promoção da melhoria dos indicadores de 

sustentabilidade da escola, como consumo de água, consumo de energia, 

minimização de resíduos sólidos, ambiente escolar e biodiversidade. 

 Após demonstrar um envolvimento efetivo com o programa, a escola recebe 

um certificado e passa a integrar a Rede Escolas Sustentáveis. Em uma escala mais 

ampla, o programa pretende contribuir para o fortalecimento de políticas públicas 

que incorporem o tema educação para a sustentabilidade no planejamento, tendo 

como objetivos:  

 O fortalecimento da colaboração entre as escolas participantes; 

 engajar a comunidade escolar em práticas de sustentabilidade; 

 capacitar professores para a prática educativa para sustentabilidade; 

 realizar projetos escolares sobre a temática socioambiental; e 

 expandir a Rede de Escolas Sustentáveis 

 O programa Escolas Sustentáveis inspira, motiva e disponibiliza recursos 

educativos, como textos, dinâmicas de grupo, jogos, fichas de avaliação, livros, entre 

outros para a comunidade escolar realizar aquela que é sua verdadeira missão: 

promover o bem estar individual, social e ambiental.  

 Apesar de a  SME contar com diversos  projetos de formação, durante a 

pesquisa foi possível observar a ênfase no projeto Formador Leitor, inclusive fica 

nítido na pesquisa que CPs e professores aprendem muito com o projeto e 

aprendizagem reflete na  ação docente. Entretanto, ao darem sugestões de 

formação que gostariam de receber, além desse projeto, os professores apontam  

outras áreas que gostariam e afirmam necessitarem de formação.  

 O presente trabalho tem o foco no Projeto Formador Leitor que inicialmente 

foi aplicado aos coordenadores e, posteriormente, aos professores e alunos. A 

experiência do município na formação demonstrou que não há como formar alunos 

https://mail.uninove.br/owa/redir.aspx?C=779c0a4b63ed4ff0b0aa0afe38c271aa&URL=http%3a%2f%2fescolasustentaveis.ning.com%2fpage%2fmateriais-1
https://mail.uninove.br/owa/redir.aspx?C=779c0a4b63ed4ff0b0aa0afe38c271aa&URL=http%3a%2f%2fescolasustentaveis.ning.com%2fpage%2fmateriais-1
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leitores se os professores e coordenadores não são leitores. Nesse sentido, o 

projeto foi aplicado de cima para baixo, ou seja, primeiramente com os CPs, depois 

com professores e, por último, com os alunos. Durante a pesquisa foi possível 

compreender a abrangência do projeto e a ênfase da SME para que os CPs e os 

professores participem de todos os momentos formativos e se apropriem do 

pensamento da necessidade da formação de alunos leitores, bem como da 

necessidade dos resultados serem expressos nos índices de desenvolvimento da 

educação. 

  

    3.5 MOMENTOS FORMATIVOS 

 As visitas e o acompanhamento de diversos momentos de formação que 

fazem parte dos projetos elencados, momentos de formação de CPs na SME, nas 

EMEFs, nos conselho de classe, nas exposições e feiras de livros, foram marcadas 

sempre como um momento de troca de experiências e produção de conhecimentos, 

tanto dos participantes da equipe escolar e pedagógica da rede municipal, quanto e, 

especialmente, da pesquisadora, que, ao entrar em contato com os processos 

formativos, pode refletir sobre sua própria prática gestora, educadora e por que não 

dizer, pesquisadora. 

 3.5.1 MOMENTO DE FORMAÇÃO DE CPs na SME 

  Participando do 4º.  Encontro de Formação de Coordenadores Pedagógicos 

da SME de Caieiras no mês de junho de 2011, foi possível observar um momento de  

efetivação da política de formação em serviço para melhoria da qualidade de ensino 

e aprendizagem do município de Caieiras durante a formação dos 16 coordenadores 

pedagógicos das EMEFs. 

 Este encontro é um dos momentos de formação de CPs, realizado por uma 

formadora e pesquisadora da formação continuada em São Paulo, contratada pela 

SME. Especificamente com esta formadora os encontros ocorrem uma vez por mês. 

 A sala de formação na SME é um espaço amplo, arejado, bem iluminado e 

ventilado, com mesas, cadeiras, recursos áudio visuais, um grande acervo 

bibliográfico de formação para CPs  e professores. Um ambiente agradável e 

acolhedor para as 20 pessoas que participaram durante todo o período da manhã do 

encontro. Cada coordenadora trouxe um lanche, doce ou salgado, algumas se 
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alternaram trazendo café, leite e suco. Durante a formação, se deliciavam com as 

guloseimas.   

 O encontro, com início previsto para 8 horas da manhã, teve seu início 

pontualmente, após um encontro de uma hora antes com a supervisão de ensino 

para informações gerais.  A Direção pedagógica esclareceu que, tanto da SME 

quanto nas unidades escolares, as reuniões de informação e de formação são 

distintas,  com horários diferenciados, privilegiando o momento de formação. 

 Sempre acompanhadas pela formadora contratada pela SME e pela  diretora 

pedagógica, as CPs são recepcionadas no momento em que se inicia o encontro de 

formação. É feita a leitura de uma síntese reflexiva do encontro anterior, 

procedimento esse realizado por uma das CPs previamente preparada em cada 

encontro. Segundo Tardif (2002, p. 69) “Há um efeito cumulativo e seletivo das 

experiências anteriores em relação às experiências subsequentes.”  

 Após a leitura audível do texto Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti,  por 

outra CP que levanta perguntas sobre o texto, propondo uma reflexão e discussão 

entre as CPs e formadoras presentes, lembrando que em nossa vida há momentos 

em que nós nos parecemos com  o rei da história, adormecendo ideias, guardando-

as, deixando-as para trás. Por quê? –  Após a discussão, a formadora responsável 

pelo encontro retomou o tema do encontro anterior, a tematização, lembrando que 

só se aprende a tematização com a observação da prática. Tudo que se toma como 

análise, pode tornar-se uma estratégia de tematização. 

 Para iniciar a pauta do dia, a formadora apresenta no  data show a imagem 

da tela de Velázquez, As Meninas. Pede para que cada CP observe a obra e 

socialize com o grupo o que vê e vai registrando a percepção de cada 

coordenadora. 

“‒ Vi criança com roupas de adultos.” 

“− Vejo adultos em  miniaturas.” 

“‒ Muita seriedade.” 

“− Criança no centro observando os adultos.” 

“‒ Postura da criança.” 

“− Vejo uma família nobre.” 
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“‒ Observo alguém de longe que compartilha.” 

“− Ah! Um cachorro na cena.” 

“‒ Uma janela.”  

 Durante as falas sobre a percepção, algumas CPs comentavam entre si: “tem 

gente que inventa, eu só vejo o que está ali”;  “Adoro quando ela fala”, “Ela, ela fala 

bem, a gente entende”.  

 A formadora responsável pelo encontro pareceu conhecer muito bem o grupo 

de CPs, as chamou nominalmente, tecendo comentários sobre as percepções 

expostas. Comentou as diferenças entre as leituras a partir da observação pessoal 

do mesmo objeto, fazendo um paralelo com a observação do CP na sala de aula do 

professor. A seguir, propôs uma atividade baseada em relatórios de observação42 

que ela recebeu das próprias coordenadoras durante o mês, conforme havia 

solicitado que encaminhassem. 

 A formadora escolheu três relatórios enviados e entregou para duplas de 

coordenadoras para que, pelo período de 1 hora, analisassem  o problema do uso 

da observação dos 3 relatórios. A análise deveria descrever 3 itens pontuais: 

 o que as coordenadoras observaram na aula; 

 o que as coordenadoras demonstraram ser sua maior preocupação na 

devolutiva; e 

 quais diferenças e semelhanças entre os 3 registros observados. 

 A observação levou tempo e precisou ser programada, muito bem 

programada. “É preciso dar vida aos documentos da rede”, afirma a formadora.  Nos 

relatórios, as CPs registram tudo, inclusive o que já possuem de informação do 

planejamento.  

 Após análise, percebeu-se que os relatórios são bons, desde que não 

tomados como obrigatórios, engessados e meramente burocráticos. “É preciso 

manter o foco”, enfatiza a formadora.  Os dados pontuais na pauta de observação 

                                                             
42 Cada coordenadora tem o seu roteiro de observação de sala de aula onde registra a observação da leitura, da 
atividade, do conteúdo, das estratégias, do agrupamento, das intervenções da professora, da participação dos 
alunos, dos resultados obtidos e do fechamento da atividade. Ao final de cada aula observada é feita uma 
devolutiva da CP  à professora. 
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devem ser antecipados, pois, as CPs já devem ir para aula sabendo o que será 

trabalhado, não havendo necessidade de copiar todo conteúdo, a leitura realizada e 

as estratégias. 

 Uma das CPs  que estava sentada próximo da pesquisadora relatou que 

reserva 3 dias da semana para entrar em sala de aula, fazer a observação e dar a 

devolutiva para o professor, afirmando que realmente leva tempo. 

 A formadora propôs uma reflexão sobre o que a CP precisa saber ao observar 

uma aula: “a situação do aluno” - “ele está aprendendo?”. Caso a professora tenha 

dificuldades em se fazer entender pelo aluno, quem a ensina é a formadora, pois, 

não se pode esperar que uma professora saiba tudo. 

 Ao observarmos o quadro 22, sobre os saberes dos professores, é possível 

notar  o quanto, num momento de formação de CPs como este, é possível aprender 

a ensinar  e pode auxiliar na formação do professor que também aprende, como 

propõe Tardif (2002), pela formação e socialização profissionais nas instituições de 

formação de professores; pela prática do ofício na escola, pela experiência com os 

pares e pela própria profissão em sala de aula. 

  

Saberes dos 
professores 

Fontes sociais de 
aquisição 

Modos de integração 
no trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores. 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no 

sentido lato, etc. 

Pela história de vida e 
pela socialização 

primária. 

Saberes provenientes da 
formação escolar 

anterior. 

A escola primária e 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 
formação profissional 

para o magistério. 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais 

nas instituições de 
formação de professores. 

Saberes provenientes 
dos programas e livros 

didáticos usados no 
trabalho. 

A utilização das 
“ferramentas” dos 

professores; programas, 
livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de 

trabalho, sua adaptação 
ás tarefas. 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência 
na profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, 
a experiência dos pares, 

etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização 

profissional. 

Quadro 11 –  Os saberes dos professores (TARDIF, 2002, P. 63). 
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 Fica claro a postura esperada durante a formação, a de mediar e articular o 

processo ensino-aprendizagem, e não fiscalizar e repreender o professor conforme 

a proposta. 

 Por questão ética, é posto que o professor sempre deve saber o que a CP vai 

observar, quando e como. O foco da observação deve ser como o professor 

aprende e ensina e se os alunos estão aprendendo. Se, por exemplo, os textos não 

estão bons, existe um erro no processo. 

 A observação é fundamental no sentido de que a CP entenda como pode 

ajudar o professor. Se perder o foco durante a observação, pode não alcançar tal 

objetivo. É um exercício diário refletir duas situações muito importantes: 

1. Se ajuda o professor a refletir sobre sua prática; e  

2. se coloca o professor em situação de reflexão. 

 Por isso, a necessidade de foco também na devolutiva. Para manter o foco, a 

formadora exemplifica cada um dos 3  itens que não se excluem, pelo contrário, se 

complementam e devem fazer parte da observação do professor. A tríade  que deve 

pautar a observação em sala de aula na visita das CPs pode melhor ser 

compreendida no elemento gráfico do quadro 12. 

 

   

 Quadro 12 - Tríade de observação de aula – elaborada pela autora 
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 A partir da  observação da tríade,  ou seja, se o  professor tem o domínio do 

conteúdo, se tem uma didática compreensiva e se o aluno está aprendendo, a CP 

pode, na devolutiva, ter o primeiro momento de formação com o professor, 

motivando-o ao destacar seus pontos positivos, e orientá-lo nos pontos que 

necessitam de reflexão da prática,  e, ainda, inserir no plano de ação da 

coordenação momentos de formação para os casos da falta de domínio do conteúdo 

pelo professor.  

 Ao término do encontro, a formadora solicitou que, para o próximo encontro,  

uma das CPs  planeje uma  observação à luz da discussão do dia, bem como uma  

devolutiva em que o professor possa  refletir sobre o que fez. Duas CPs 

prontamente se ofereceram e a formadora se colocou à disposição para auxiliá-las 

por email. Disponibilizou na projeção um roteiro de estudos para que as CPs 

pudessem refletir um pouco mais sobre a observação em sala de aula sobre dois 

aspectos: 

 1º. È necessário atribuir qualidade à observação e saber qualificar uma 

observação. 

   2º. É necessário passar de um nível intuitivo para um nível de entendimento 

daquilo que se observa. 

 Alarcão (1996, p. 15), descrevendo a formação reflexiva sobre os professores, 

pontua que a “reflexão sobre a reflexão na ação é um processo que leva o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 

conhecer”.  

 Neste sentido, articular as ações da SME e unidades escolares como 

proposto nas diretrizes de formação continuada do município,  os processos de 

construção do conhecimento pelos sujeitos de aprendizagem e a construção didática 

ajustada às necessidades do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, passa 

pelo crivo da aprendizagem da docência e do desenvolvimento profissional dos 

professores. 

 Ainda neste encontro, houve um momento do projeto formador leitor para 

finalizar o encontro, com a  devolutiva de livros  de amigo secreto do livro, existente 

entre as participantes da formação na SME.  Por iniciativa da diretora pedagógica e 

formadora da SME, ao iniciar o ano, cada participante da formação na SME retira 
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um “amigo secreto do livro”. Para o amigo secreto será entregue um livro que a CP 

já tenha lido e tenha lhe trazido prazer e bons momentos durante a leitura, podendo 

ser de qualquer gênero literário, e não especificamente relacionado à educação ou à 

formação de professores. Juntamente com o livro deve ser entregue uma produção 

textual no gênero carta, apresentando o livro, bem como compartilhando as 

sensações e recordações da leitura.  

 O momento da revelação do “amigo secreto do livro” foi surpreendente à 

medida que, ao revelar o amigo secreto, cada CP compartilhava as impressões da 

leitura do livro, da carta e apresentava o novo livro trazido para a sequência do 

amigo secreto do próximo encontro. As impressões reproduzidas abaixo 

representam mais do que a tentativa de explicar a alegria e expectativa na troca e 

recebimento dos livros e das cartas. 

“Eu escolhi este livro devido ao significado que ele tem para 

minha vida.” CP2 

“Escolhi este livro porque outro dia minha amiga me ligou 

perguntando da história...” CP16 

“Eu amei! Amei este livro! Ele é empolgante e apesar de grosso 

você não vai conseguir parar de ler.” CP13 

“Escolhi este livro porque fala sobre o valor que a gente dá 

para coisas pessoais.” CP11 

“Essa pessoa que eu tirei... já leu tanto! O que eu vou indicar? 

Pensei. Espero que você não tenha lido. rsrsrs.” CP1 

“Tem várias histórias, humor, dossiê de histórias que já 

conhecemos.” CP8 

“Que Trouxe o livro que eu gosto, que fala de liderança e tem 

tudo a ver conosco, coordenadoras.” CP5 

“Que difícil! O que eu vou dar para minha amiga? O seu gosto 

é tão refinado!” CP7 
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“Sou apaixonada por romance, então... escolhi O diário de uma 

paixão. É maravilhoso!” CP15 

“Escolhi uma das minhas autoras preferidas, Daniele Stein, 

história de uma mulher de fibra e forte.” CP4 

“Escolhi um livro de minha juventude e me traz fatos que 

podem acontecer.” CP3 

 Este momento formativo atende aos objetivos do projeto de formação dos 

CPs referentes à importância da leitura como atividade permanente, do 

desenvolvimento do comportamento leitor, comentando e recomendando o que leu; 

compartilhando a leitura e confrontando com outros leitores as interpretações 

geradas por um livro. As CPs participantes desse momento promovem, enquanto 

formadoras em suas escolas, o mesmo procedimento com seus professores. Sendo 

assim, o Projeto Formador Leitor, reproduz seus objetivos com os formadores de 

professores, com os próprios professores. 

 

 3.5.2 MOMENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA 

 A visita à EMEF vermelha43 em 09 de outubro de 2012, acompanhada pela 

diretora pedagógica, possibilitou a experiência de mais um momento formativo da 

rede municipal de ensino de Caieiras, desta vez em uma reunião de conselho de 

classe. A princípio seria apenas mais uma visita para conhecer a EMEF e levantar 

dados contextualizando-a como escola da SME. Entretanto, a reunião de conselho 

de classe, constituiu-se em um momento formativo da diretoria pedagógica com as 

CPs da escola e os professores à medida que o processo de avaliação e os 

resultados finais das sínteses (dos bimestres) foram analisados em conjunto. As 

dificuldades e a pergunta  feita durante toda a reunião de conselho de classe - Como 

melhorar a qualidade do ensino? convida  os CPs e os professores à reflexão da 

prática pedagógica.  

                                                             
43 EMEF vermelha – A categorização das  10 EMEFs  foi realizada aleatoriamente por 10 cores conforme consta 

no capítulo III que trata dos participantes da pesquisa. 
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 A EMEF vermelha é uma escola situada em um bairro de classe média, com 

aproximadamente 600 alunos distribuídos em 22 turmas, 11 turmas em cada 

período. É uma escola grande, com amplos corredores, refeitório, pátio coberto e 

uma extensa área verde, salas amplas e bem equipadas. Nas paredes, cartazes de 

diferentes disciplinas destacam o conteúdo trabalhado, um cantinho das “notícias 

com reportagem de jornais com crianças, calendários, lista de nomes, tabelas e 

aniversariantes.  

 A direção pedagógica acompanha sempre que possível as reuniões de 

conselho de classe para constatação do rendimento escolar dos alunos de cada 

escola, registrando suas observações, além dos dados levantados em cada 

conselho de classe. A coleta de dados das reuniões de conselho de classe permitem 

uma avaliação sobre as dificuldades dos alunos, comparativamente, da 1ª a  4ª. 

séries. Neste sentido, a direção pedagógica, compreende o quanto algumas das 

dificuldades apresentadas nas séries finais do ciclo I, as  3ªs. e  4ªs. séries, estão 

relacionadas com o trabalho pedagógico desenvolvido nas séries iniciais do ciclo I, 

as 1ªs . e 2ªs . séries. Nasce dessa compreensão mais um item para as próximas 

formações com CPs e professores. 

 Segundo Villela e Guimarães (2008), a atuação do professor coordenador44 

deve se pautar em um planejamento prévio das atividades a serem executadas na 

escola, tanto na orientação quanto no acompanhamento das mesmas que estejam 

sob sua responsabilidade. Os autores apontam como fundamental o diagnóstico 

preciso para o planejamento e o acompanhamento para que as tomadas de decisão 

na escola sejam adequadas e precisas na busca da melhoria da qualidade no 

ensino.  Ou ainda, para levantamento de conflitos e dificuldades que não haviam 

sido levantadas anteriormente. Seja um diagnóstico formal ou não, estes, devem 

considerar diferentes aspectos da realidade escolar e alguns pontos devem fazer 

parte da reflexão do corpo pedagógico e docente da rede de ensino.  

 Contextualizando o diagnóstico proposto pelos autores para a realidade da 

rede municipal de Caieiras, é possível considerar alguns pontos importantes  como 

objeto de reflexão na escola: 

 1. Trabalho coletivo no interior da escola (toda equipe escolar); 

                                                             
44 Professor coordenador – nomenclatura utilizada para o responsável pela coordenação pedagógica na rede 

estadual de ensino. 
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 2. Funcionamento da equipe administrativa/pedagógica (diretor, assistente de 

direção, C.Ps e professores ); 

 3. Relacionamento equipe administrativa/pedagógica com a SME;  

 4. Observação do desenvolvimento escolar; 

 5.  Caracterização e levantamento das causas da indisciplina na sala de aula 

e na escola; e 

 6. Pontos de estrangulamento no trabalho escolar. 

 Para Vilella e Guimarães (2008 p. 52) “Didaticamente, poderíamos dizer que o 

processo de diagnóstico é constituído de três momentos principais:  

 I. Coleta de Dados 

 II. Análise e Interpretação dos dados 

 III. Produção de relatórios 

 A reunião do Conselho de Classe das turmas dos 5º. Anos A,B,C,D,E e F na 

EMEF vermelha constituiu-se de um momento formativo que considerou os três 

momentos apontados acima, conforme poderá ser observado na descrição da 

reunião, a seguir.  

 Na reunião estavam presentes seis professoras responsáveis pelas turmas 

das 4ª. Séries, dois CPs, a diretora da escola, a diretora pedagógica da SME e a  

pesquisadora como  convidada para acompanhar a reunião.  A diretora da EMEF 

vermelha, responsável pela abertura do conselho de classe, iniciou com a leitura de 

um conto, “O cachorro na tábua”, que, segundo ela, gostaria de relacionar com a 

educação no sentido de nos perguntarmos – O que é que nos incomoda e com o 

quê nos incomodamos na escola? A pergunta retórica da diretora propõe uma 

reflexão sobre o quanto não é possível a acomodação mediante os dados a serem 

observados na reunião. A escola, apesar das demandas, que aliás são inúmeras, 

não pode ficar acomodada em sua “zona de conforto”. 

 A diretora chama sobre si a tarefa de conduzir a equipe escolar, convidando-a 

a não se acomodar frente os desafios, que precisam ser enfrentados. A postura da 

diretora remete a Rios (2001) ao descrever a postura do gestor escolar como aquele 
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responsável por embalar a escola. Este, por sua vez, escolhe como quer embalar 

sua escola: se de modo a empacotar como um belo presente, hermeticamente 

fechado, belo de se ver, sem a mobilidade e dinâmica necessária. Embalar, como se 

embala o berço de um bebê ou o aconchega em seu peito para  adormecer e, então, 

como uma criança sendo ninada,  permanecer tranquila em seu sono sem perturbar 

ou requerer alguma providênci aou se escolhe o embalar, no sentido de impulsionar 

no ímpeto de movimentar a escola e fazê-la acordar para reagir e transformar.  

 A partir do IDEB atual da escola, 5.8, as professoras pontuam: 

 1. A falta da parceria família & escola como um dos fatores responsáveis pelo 

comprometimento no rendimento escolar dos alunos. Na última reunião de pais 

apenas 33 pais compareceram e, a partir desta informação, ações estratégicas para 

trazer os pais dos alunos para escola se fazem necessárias. A questão do padrão da 

qualidade de ensino passa pelo mecanismo de participação na escola (parceria 

família & escola). A diretora pedagógica da SME compartilha experiência do Projeto 

Reunião de Pais, desenvolvido por outra EMEF da rede que procurou fortalecer a 

parceria com a família a partir de uma enquete junto aos pais e responsáveis quanto 

aos horários, temas abordados, considerando a rotatividade nos horários das 

reuniões para atender mães que trabalham em diferentes horários, temas de 

interesse, reuniões dinâmicas e interativas e não apenas um momento para tratar de 

dificuldades de aprendizagem ou receber o boletim dos filhos, mas despertar o 

interesse da família na vida escolar dos filhos. Portanto, é preciso pensar na pauta, 

na elaboração e envio do convite com antecedência para que a família se organize, 

na organização do ambiente, nos subsídios teóricos dos temas abordados, nas 

interações necessárias, nas sugestões da família, nos resultados e na discussão.  

 2. A lição de casa foi discutida entre a equipe pedagógica e docente a partir 

das diferentes visões sobre o tema como a frequência diária da lição com conteúdo 

explicado em sala de aula e a posterior correção. Para tanto, a diretora pedagógica 

ressalta três pontos fundamentais para reflexão sobre a lição de casa:  

 2.1. Qual a função da lição de casa 

 2.2. Quantidade e frequência da lição de casa por série 

 2.3. Correções necessárias de todas as lições enviadas. 
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 A partir destes pontos, propõe que a lição de casa deve constar na pauta da 

HTPCs  semanalmente, pois a lição de casa deve ser uma continuidade do que 

acontece em sala de aula. 

 3. A  leitura é discutida exaustivamente em todo processo formativo da rede. 

No conselho de classe o foco da leitura é com o objetivo de melhorar a qualidade de 

ensino, portanto, é necessário o incentivo à leitura e escrita, bem como a prática em 

sala de aula. A visita à biblioteca deve constar na rotina e a seleção dos textos deve 

ser feita de acordo com a faixa etária. 

 4. Foi discutido como melhorar a qualidade de ensino a partir de um quadro 

apresentado  com as queixas e pontos que necessitam de observação. Após a 

discussão sobre as queixas, as possibilidades de ação docente foram construídas 

em conjunto, resultando em um rol de ações dispostas na coluna à direita das 

queixas.  

 

QUEIXAS AÇÃO DOCENTE 

 Mais escrita – muito texto 

colado  

 “Bombardear” a escrita na 4ª. 

série 

 Menos colagem 

 Caligrafia para melhorar  a letra 

 Menos brincadeira 

 

 

 

 Explicar a matéria até que os 

alunos aprendam 

 Foco maior em matemática 

 

 

 

 Organização do tempo didático 

 Utilização do caderno de 

caligrafia desde o início da 

alfabetização 

 Organização e distribuição de 

atividades na lousa, cartazes, 

data  show, entre outros 

 

 

 

 Organização das modalidades 

organizativas – conteúdos, 

projetos, sequências e 

atividades  

 Avaliação contínua da 

aprendizagem 



140 

 

 

 Reforço pelo professor, focado 

no aluno 

 Cobrar mais do aluno e da 

família 

 Maior comunicação entre pais 

e professores 

 Indisciplina e agressividade 

 

 Cobrança com autoridade e 

respeito 

 Compartilhar com pais e alunos 

os objetivos das aulas 

 Organização da saída 

 Construção do projeto de 

prevenção contra o  Bullying 

 

Quadro 13 - Queixas e ação docente 

 5. A análise do desempenho escolar dos alunos das seis turmas  foi realizada 

após a apresentação de todas as turmas e a discussão após  as  leituras das 

sondagens dos alunos com médias inferior a 5.0 (cinco). 

 Em formato de círculo, cada professora fala do aluno com dificuldades, um a 

um, passa a pasta de sondagem impecavelmente organizada em plásticos com as 

produções textuais dos alunos (individual, coletiva e em dupla) para as demais 

professoras observarem.  todas observam cada sondagem, até chegar ao final do 

círculo, quando as CPs realizam registros das hipóteses, preenchem uma planilha 

de alteração da situação baseadas na discussão e nas reflexões propostas. 

 Ao final das apresentações, discussões e registros, observa-se que, 

aproximadamente, dos  40 alunos  que foram encaminhados ao conselho de classe,  

20% apresentam muita dificuldade e não foram aprovados em conselho. A diretora 

pedagógica e formadora da SME preocupa-se, pois as pastas de sondagem 

mostram o que não está sendo feito, a falta de correção e revisão em algumas 

pastas apontam que o aluno não aprendeu.  

 As sondagens dos alunos que não estão aprendendo apontam para a falta de 

troca entre alunos, falta de correção, falta de intervenção, ou seja, as produções 

foram simplesmente arquivadas. Perguntas se fazem necessárias para a reflexão 

das professoras presentes, como: As atividades foram adequadas? Os comandos 

foram corretos? Houve repetição detalhada?. Da mesma forma, não aparece a 

revisão, etapa fundamental para a compreensão do que está errado? Qual a 

atividade a ser proposta? O aluno com dificuldade e o aluno sem dificuldade 
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recebem a mesma proposta de atividade. Deste modo, as CPs são orientadas 

quanto à formação nos HTPCs sobre a importância da revisão.  

 Pensando na formação das CPs que formarão os professores da rede, a 

diretora pedagógica coleta dados importantes para seu diagnóstico utilizando como 

instrumentos para a sua análise,  as pastas de produção textual dos alunos, a 

planilha de sondagem preenchida pelas CPs  e registros das discussões sobre a 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e os procedimentos  necessários para a 

superação das dificuldades levantadas durante a reunião de conselho de classe, 

para elaboração do  plano de ação para os próximos encontros de formação das 

CPs da rede, tanto da SME como nas próprias escolas.  

 De imediato  a diretora pedagógica afirma para o corpo pedagógico e docente 

da escola – “não dá para ficar chateada, é hora de levantar as mangas! Vamos 

trabalhar com turmas de até no máximo 5 alunos em todos os espaços disponíveis 

com aulas de reforço”. 

 Sobre reuniões na escola, Bruno e Christov (2009, p. 62), tratando-as como 

oportunidade de comunicação e saber, apontam como as apresentações e 

discussões de uma reunião devem orientar os professores para registrarem as 

experiências e as questões discutidas durante a troca.  Uma estrutura para atender 

tais observações seria: 

 Momento de apresentações 

 Momento de problematizações e discussões  

 Momento de sínteses e registros 

 Momento de avaliação.  

 A análise e interpretação dos dados da realidade escolar servem para os 

formadores, sejam eles a formadora da SME, as CPs e as professoras, refletirem  

sobre a prática pedagógica em sala de aula, em busca da melhoria da qualidade do 

ensino. 

 3.5.3 MOMENTO DE FORMAÇÃO DOS ALUNOS  

 Cada escola desenvolve um projeto partindo de sua realidade, tendo como fio 

condutor o Projeto de Formação Leitor. Os projetos das  dez EMEFs têm 

fechamento ao final do primeiro semestre letivo,  com grandes exposições para o 
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público em geral,  que duram  uma semana no espaço amplo chamado PEC45. Cada 

EMEF tem um espaço para montagem e apresentação dos projetos desenvolvidos 

pelos alunos. Os alunos são divididos em grupos por números de turmas em cada 

dia da semana, para rodízio das apresentações, sendo acompanhados por 

professores e CPs; os demais alunos permanecem nas EMEFs. Durante a pesquisa 

foi possível participar de duas exposições nos anos 2011 e 2012. 

 Seguindo um cronograma, cada escola visita a exposição em um dia da 

semana. Alunos e professores são trazidos pelo transporte escolar da Prefeitura, 

visitam a exposição de todas as escolas pelo período de 4 horas, almoçam no local 

e depois retornam para a escola. As visitas são momentos de formação à medida 

que cada visitante da exposição é recebido pelos alunos de diferentes turmas, em 

cada stand, onde ouvem explicações sobre o projeto, suas etapas, e sua aplicação 

em diferentes áreas do conhecimento, convidando o visitante para uma interação 

por meio de um jogo, uma brincadeira ou um desafio.  

 Alunos e professores recepcionam os visitantes com camisetas identificando 

a escola e o projeto desenvolvido. Alunos, desde o 1º. ano, conseguem expor de 

modo claro e objetivo diversas etapas do projeto, sendo possível notar que são 

agrupados de modo colaborativo, um aluno auxilia o outro mais tímido, com menor 

desenvoltura; algumas vezes com a intervenção da professora que elabora 

perguntas auxiliando o aluno em sua exposição. 

 Foi possível perceber durante a visita que o projeto é para toda a escola e 

cada professor trabalha com sua turma de modo interdisciplinar o mesmo tema, ou 

seja, um único tema é trabalhado nas diferentes disciplinas ou áreas do 

conhecimento, entre as turmas do mesmo ano e de forma sequencial com as demais 

turmas da mesma escola.  

 Para maior compreensão dos projetos e a maneira como são desenvolvidos, 

foi elaborado o quadro abaixo, considerando, na coluna à esquerda, os projetos 

interdisciplinares de cada escola. Na coluna à direita, as atividades desenvolvidas na 

escolas e apresentadas pelos alunos na exposição dos projetos. As informações das 

atividades apresentadas foram coletadas pela pesquisadora, durante a visita no ano 

de 

 

                                                             
45

 P.E.C – Futuro Parque Ecológico de Caieiras. A propriedade da Prefeitura é destinada para o uso da SME para 

eventos com capacidade de aproximadamente 1.000 visitantes por dia. 
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Projetos Rol de atividades apresentadas pelos alunos nos 
diferentes projetos 

 “História: Minha, sua, de 
todos nós” 

 “A arte e sua magia” 

 “Nossa História também 
pode ser a sua” 

 “Da teoria à prática: 
Ciência em tudo que 
vemos” 

 “Viagem pelo Mundo 
encantando dos livros” 

 “A matemática é o 
alfabeto com que Deus 
escreveu o mundo” 

 “A ciência que descobre 
o mundo” 

 “Jogos matemáticos” 

 “Lendo e escrevendo na 
escola” 

 “Aprender, criar, 
expressar com arte” 

 Linhas do tempo da história de vida dos alunos; de 
Caieiras e do Brasil; dos artistas; da Grécia; da ciência 
e  da matemática. 
 

 Pinturas em telas da saída de Portugal à 1ª. missa;  
cortina de Pop Art, cartão postal da minha janela 
vejo...; painel autor retrato – releitura; móbile de cubos 
com obras de Tarsila; oficina de artes; painel: Eu em 
diferentes fases da vida; a magia da colagem; livros 
dos contos com técnicas variadas de pintura; teatro de 
fantoches; painel parlendas; móbiles moedas  e 
cédulas brasileiras.   
 

 Jogos diversos,   de dados;  de curiosidade sobre 
índios e portugueses; de tabuleiro com as influências 
culturais; Qual é o nome desta obra? ; Uso consciente 
da água; Um passeio em Caieiras; Tapa certo  
Parlendas; trilha a raposa e a cegonha; xadrez, 
tangram, trilha e memória; desafios sobre Issac 
Newton; pirâmide alimentar; desafios dos mitos gregos 
e romanos. 
 

 Livros produzidos -  com brincadeiras de 
antigamente; significado dos nomes; Minha vida; 
Expressões: Como estou quando....; almanaque – 
curiosidade da água. 
 

 Experimentos e experiências: viajando com 
submarino, bexiga na boca da garrafa, o ar pode ser 
comprimido, bexiga furada na água, redemoinho na 
garrafa, ar quente e ar frio e comprovando que o ar 
existe; experimentos com água, óleo, açúcar e tinta. 
 

 Maquetes: tempo da maloca e tempo de Caieiras; 
mitologia grega e dos castelos. 
 

 Produto final registrado em livro montado com 
atividades dos alunos. 

Quadro 14 -  Tabela de Projetos e atividades desenvolvidas – elaborado pela autora com 

base nos dados coletados nas visitas no fechamento dos projetos. 

 Outro momento de formação envolvendo alunos é a Feira do Livro infanto- 

juvenil  com diferentes espaços de leitura,  além da exposição e venda de livros com 

valor acessível, oficinas, sessões de cinema, espaço para exposição artística dos 

alunos, espaço para contação de histórias, festival de poesias e lançamento de livro 

produzido pelos alunos da EMEF. 
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 Vale ressaltar que muitos dos espaços de leituras expostos durante o evento 

são os mesmos disponibilizados nas escolas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino. 

 

Foto 11 – Feira do Livro 2010 – Espaço de leitura 1 

 

Foto 12 – Feira do Livro 2010 – Espaço de leitura 2 
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Foto 13 – Feira do Livro 2010 – Espaço de leitura 3 

 

 

Foto 14 – Feira do Livro 2011 –   Espaço da leitura 4 
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Foto 15 – Feira do Livro 2011 –   Espaço da leitura 5 
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Fotos 16/17/18   – Feira do Livro 2011 –  Espaço de contação de histórias 

 

Fotos 19/20   – Feira do Livro 2011 –   Malas para contação de histórias 
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Foto 21   – Feira do livro 2011  - Exposição e venda de livros 

 

 

Foto 22 – Festival de poesias – Poeta da região se apresentando 
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Foto 23 – Festival de Poesias – alunos assistindo  
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Fotos 24/25/26 – Festival de Poesias – alunos participando 

 

 

 

Fotos 27 e 28  – Festival de Poesia - Premiação 

 

 Na Feira do livro do ano 2011 ocorreu o lançamento da coletânea de 

atividades de produção de textos das EMEFs, resultado do trabalho de formação em 
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serviço  no ano de 2010 com CPs e professores com o objetivo de levar os 

formadores a refletir sobre a prática em sala de aula e à reflexão teórica sobre 

conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental I. A partir do currículo da rede 

municipal, com gêneros textuais que são estudados nas diferentes etapas da cada 

ciclo, foi introduzida, a partir de situações didáticas de leitura, a produção escrita e a 

revisão textual. Assim, foi apresentado um projeto voltado a cada um dos gêneros e 

seus encaminhamentos, como proposta de manutenção do gênero trabalhado no 

ano anterior. O ano de formação segundo a SME foi de formação continuada a 

serviço do aluno. Com relatos e depoimentos contidos no material é possível 

observar a formação dos envolvidos  nesse processo. 

Eu gosto muito de fábulas porque a moral da fábula traz um ensinamento 
muito importante. A fábula “a cigarra e a formiga” é bem legal porque tem a 
natureza no meio da história. A parte que eu mais gostei de fazer foi a 
reescrita individual porque eu posso escrever minhas próprias ideias e 
deixar a fabula do jeito que eu quero. DEPOIMENTO DE ALUNO 
EXTRAÍDO DA COLETÂNEA DE ATIVIDADES (2011, p. 10). 

Gostei de fazer a revisão porque a gente arruma  o que  escreveu e a 
história fica mais clara. DEPOIMENTO DE ALUNO EXTRAÍDO DA 
COLETÂNEA DE ATIVIDADES (2011, p. 10). 

Foi muito bom fazer revisão individual porque  fico mais calma quando 
procuro os erros sozinha. DEPOIMENTO DE ALUNO EXTRAÍDO DA 
COLETÂNEA DE ATIVIDADES (2011, p. 10). 

O momento de escrita foi marcado pela parceria entre as duplas, onde um 
auxiliava o outro na organização das informações de acordo com o gênero 
proposto: sinopse, tendo com subsídios as análises desse tipo de texto 
realizadas em sala de aula, bem como as dicas para a escrita de uma boa 
sinopse. DEPOIMENTO DA CP EXTRAÍDO DA COLETÂNEA DE 
ATIVIDADES (2011, p. 52). 

O trabalho com tema “fotografia”, em especial o trabalho de Sebastião 
Salgado, no início não me parecia atrativo aos alunos, mas com o passar 
das etapas planejadas e mais precisamente, quando começamos cm a 
“mão na massa” percebi que eles estavam eufóricos e envolvidos em 
fotografar, sugerindo que montássemos cenários, na escola, que retratasse 
aquilo, ou seja, as imagens que eles observavam nas fotos... foi ai que 
tomei consciência de que meus alunos haviam se encantando com o tema. 
DEPOIMENTO  DE UMA  PROFESSORA EXTRAÍDO DA COLETÂNEA DE 
ATIVIDADES (2011, p. 25). 

 



152 

 

 

        Foto 29 – Feira do livro 2011 – Lançamento da coletânea
46

 

 

 A coletânea apresenta o trabalho desenvolvido nas oficinas com os diferentes 

gêneros Fábula, Diário, Biografia, Cartas, Lenda, Sinopse, Ficha Técnica e  Contos 

de fadas, seguindo a ordem dos objetivos, encaminhamentos, descrição das aulas, 

depoimentos, intervenções,  produção do aluno, intervenções e revisões.  

                                                             
46 Cópia da coletânea de produção textual dos alunos das EMEFs encontra-se disponível no anexo 3. 
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CAPÍTULO IV 

PROFESSORES, COORDENADORES E POLÍTICA PÚBLICA DE 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA 

 O capítulo IV , a análise dos dados coletados na pesquisa, busca apresentar 

a política pública de formação do município de Caieiras, sob a ótica dos   C.P.s e 

professores, analisando o processo formativo, os fatores  que influenciam os 

processos de desenvolvimento profissional e a maneira pela qual os momentos 

formativos promovem a reflexão de prática pedagógica no local de trabalho. 

 

 4.1 DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 O instrumento de pesquisa elaborado para levantamento  de dados junto aos 

CPs e professores das dez  EMEFs para atender os objetivos propostos, ou seja, a 

questão de pesquisa, assim como os demais questionamentos  foram transformados 

em objetivos geral e específicos, para desta forma, nortearem a elaboração das 

questões. 

 As questões 1, 2 e 3 objetivam conhecer melhor o perfil dos entrevistados. As 

questões 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pretendem  mostrar a atuação dos CPs na 

escola, jornada de trabalho, experiência, forma de acesso ao cargo, diferenças e 

semelhanças entre a docência e a coordenação percebidas pelos entrevistados. 

 A questão 14 apresenta a formação acadêmica dos CPs, sua formação no 

magistério, graduação e pós graduação. 

 A partir da questão 15 até a questão 29 o foco é a função essencial do 

coordenador pedagógico conforme aponta Christov (2008, p.9) quando diz que a 

contribuição essencial do Coordenador Pedagógico “está sem dúvida alguma, 

associada ao processo de formação em serviço dos professores”. 

 A maioria dos CPs da SME está na faixa etária entre 25 e 35 anos de idade, 

perfazendo um total de 82%; uma pequena porcentagem de CPs encontra-se na 

faixa etária de 35 a 45 anos, perfazendo 18%. Os dados obtidos podem ser melhor 

avaliados por meio do gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Idade dos CPs.  

 Quanto ao estado civil, nota-se que as CPs se dividem entre 41% que se 

declaram casadas e 41% se declaram solteiras; o restante, 18% não declararam o 

estado civil. Do total que declarou o seu estado civil, 47% têm, em média, 2 filhos. 

 

Gráfico 6 – Estado Civil das  CPs 



155 

 

   

Gráfico 7 – Número de filhos dos CPs 

 

 Quanto à formação das CPs, observa-se no gráfico abaixo  que um número 

significativo cursou o magistério; 13 CPs cursaram o magistério na rede pública de 

ensino. Com relação à graduação, observa-se também um número expressivo de 

CPs graduadas no curso de Pedagogia, seguidas de número bem menos expressivo 

de graduações nos cursos de Letras, de Educação  Física,  de História e de 

Marketing; todas as graduações em instituições privadas. Algumas CPs são 

especialistas  em Psicopedagogia Gestão Escolar e  Educação Inclusiva. Os dados 

obtidos podem ser mais bem avaliados por meio dos gráficos 8, 9 e 10. 

 

        Gráfico 8 – Formação das CPs.  
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           Gráfico 9 – Graduação das CPs, por Curso 

 

 

 Gráfico 10 – Especialização das CPs 

 

As CPs apontam a importância da formação em serviço, afirmam que 

participam de todos os momentos formativos oferecidos pela SME, algumas 

buscam a própria formação em cursos de especialização, extensão ou outras 

organizações. O entendimento de Valente (1996) acerca da formação em serviço 
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do professor coordenador47 passa pela consideração do próprio serviço, ou seja, a 

prática pedagógica exercida no cotidiano da escola, que não pode e nem deve ser 

reduzida a uma segunda categoria, pelo contrário, segundo o autor, a formação em 

serviço considera o conhecimento acumulado na área educacional habilitando o 

professor coordenador a melhor exercer sua função. 

No que se refere à questão da falta de formação dos CPs,  Clementi (2007) 

aponta como fator  de interferência  direta na prática desse formador de 

formadores. Ele explicita a necessidade dos CPs  procurarem se aprofundar e 

estudar para que possam desenvolver um trabalho consciente e responsável. Para 

o autor, na rede pública estadual, constata-se que a formação continuada do 

professor coordenador depende cada vez mais de sua mobilização pessoal. 

No caso da rede municipal de ensino de Caieiras, a formação continuada é 

oferecida também às CPs  e contribui para o desenvolvimento profissional das 

mesmas. É possível compreender algumas  contribuições por meio dos demais 

questionamentos presentes no instrumento da pesquisa.  

Quanto à coordenação pedagógica 

 As CPs cumprem uma jornada de trabalho diferenciada, dependendo do 

número de professores e alunos que estão sob sua coordenação; a jornada de 

trabalho varia entre 6 e 8 horas diárias.  Apenas três CPs atuam sozinhas em suas 

escolas, devido ao número reduzido de professores, cinco, seis e oito turmas. Já as 

escolas com maior número de professores, de onze a dezessete, são atendidas por 

duas CPs. Nota-se que 82% das escolas possuem apenas uma CP e 18% dividem o 

trabalho de coordenação com duas CPs, conforme o gráfico 11. 

 

                                                             
47 Professor coordenador – nomenclatura utilizada para o coordenador pedagógico na rede estadual de ensino.  
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 Gráfico 11 – Número de CPs por escola 

 

Quanto ao acesso ao cargo de coordenação, faz-se necessário esclarecer 

que todas eram professoras atuantes na rede; dessas, apenas duas CPs afirmaram 

que manifestaram o interesse em serem coordenadoras, formalizando a solicitação 

junto à SME, sendo aceitas e indicadas para o cargo; as demais CPs, outras quinze, 

foram convidadas pela SME mediante a experiência no trabalho docente, sendo 

analisado seu perfil, algumas inclusive, já assumiam anteriormente a função de 

professor coordenador existente desde meados de 2007/2008 devido ao 

crescimento das escolas com o processo de municipalização.  

Cabe ressaltar que, dos motivos declarados para o acesso ao cargo, a  

maioria foi conduzida  por fatores externos; o exercício da coordenação inicialmente 

foi alheio à sua vontade,  ou seja, o acesso ao cargo foi por meio de convite. 

 Quanto à experiência na coordenação, algumas CPs são formadoras 

iniciantes no trabalho de coordenação. O início de carreira docente48 é apontado por 

MARCELO GARCIA (2006) como um período de tensões e aprendizagens intensas 

e, geralmente, ocorre em contextos desconhecidos, sendo que o período de 

iniciação requer apoio para alcançar a competência profissional. Afirma ainda o 

autor que se trata de um período em que o docente mais adquire conhecimentos.  

 Neste sentido, a formação continuada das CPs torna-se fundamental, não 

apenas para o exercício da função, mas também para o seu desenvolvimento no 

                                                             
48 Sendo os professores e os coordenadores formadores, o termo início de carreira docente é utilizado para 
apontar o formador iniciante.  
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local de trabalho, valorizando o caráter contextual, organizacional como um espaço 

de mudança necessária em busca da qualidade do aprender e ensinar da escola. 

Quanto à experiência na coordenação, seis coordenadoras possuem apenas 

um ano de experiência; seguidas por quatro coordenadoras  que possuem três anos 

de experiência;  outras cinco coordenadoras que  possuem dois anos de experiência 

e as outras duas coordenadoras  possuem, no máximo,  6 meses de  experiência, 

conforme pode ser observado no gráfico abaixo. 

  

 Gráfico 12 – Experiência na coordenação 

 

 A iniciação do processo de implantação do cargo de coordenação pedagógica 

aponta para o acompanhamento bem próximo da diretoria pedagógica da SME, 

além dos momentos de formação com coordenadores na SME, que disponibiliza 

momentos de formação nas escolas para coordenadores, bem como atendimento 

individual, além dos plantões mensais de atendimentos na SME.  

 Nesse sentido, Migliorança (2010) aponta que o período inicial da docência 

requer atenção do formador, fazendo com que o iniciante receba o apoio necessário 

para que alcance a competência na profissão escolhida. 

 Questionadas quanto à preferência na atuação entre a docência ou 

coordenação, observa-se que as CPs com menor  tempo na docência, seis delas, 

declaram ser muito cedo para saber; já as coordenadoras com maior tempo na 

docência, afirmam que os dois cargos se complementam, pois acreditam que a 

experiência docente pode acrescentar à função de coordenar. 
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Para ser coordenador pedagógico é preciso ter experiência em sala de aula. 
(CP13-Marron) 
 
O coordenador precisa passar pela sala de aula, precisa gostar, amar a 
docência senão não tem como contribuir com a formação dos professores. 
(CP14-Marron) 
 
Ser professor é algo maravilhoso, desafiador, e me deixa muito próxima do 
aluno, e a coordenação me permite formar professores para levar qualidade 
aos nossos alunos; por este motivo não consigo preferir um ou outro. 
(CP11- Azul) 
 
Porque o coordenador poderá ser um dos agentes de mudança das práticas 
dos professores mediante as articulações externas que realiza entre estes. 
(CP10 - Vermelha) 

 

 O prazer em ser professora é explícito nas falas de algumas CPs, que 

entendem que, como coordenadoras, poderão levar os professores a refletirem 

sobre sua prática, para a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem. 

Deste modo, destacam diferenças e semelhanças interessantes nas funções: 

 

Acredito que ambas as experiências são válidas, no entanto, observo que 
cresci muito profissionalmente na função de coordenadora, apesar de não 
ser uma tarefa fácil. (CP1- Laranja) 
 

 As CPs entendem que o professor é formador e o trabalho da coordenação 

tem um caráter formador; o foco é o mesmo, a reflexão da prática do ensino e a 

aprendizagem do aluno. Rinaldi (2009), abordando a formação de formadores, 

descreve que, a partir das demandas atuais, fazem-se necessárias algumas 

considerações: 

... faz-se urgente ressignificar o sentido da profissão docente e o que devem 
ser capazes de ensinar. Assim como seus alunos, os professores e seus 
formadores devem aprender a trabalhar em ambientes dinâmicas e variados 
que se alteram e nos quais os conhecimentos  se constroem a partir de 
diferentes fontes e perspectivas. Compreender “o que se aprende” e 
“aprender a aprender” são demandas imprescindíveis não apenas para 
alunos, mas também para os professores e formadores. RINALDI (2009, p. 
65) 

  
 

O foco do trabalho é o mesmo, os alunos. Porém a coordenação não age 
diretamente com o aluno, mas com o professor, numa situação de 
responsabilidades compartilhadas e parcerias, respeito às experiências e 
busca de bases teóricas que apoiem e alavanquem o trabalho. (CP8 – 
Verde) 
 
Ambas as funções me permitem proporcionar uma educação de qualidade, 
ver e participar ativamente do processo ensino aprendizagem dos alunos; 
porém o docente atua diretamente com o aluno no que se refere ao 
conteúdo e o coordenador é um mediador deste processo. (CP11- Azul) 
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O coordenador forma o professor, para que o mesmo possa formar seus 
alunos, porém os dois possuem por semelhança – a formação. (CP13 – 
Marron) 

 

 Ao definirem o que é “ser formador”, as CPs compreendem o importante 

papel de mediar, articular, intermediar e orientar as relações na escola com o 

objetivo de problematizar situações de modo que o professor possa refletir sobre 

sua prática. 

 

É estar em um patamar mais elevado que o grupo de formação para que o 
formador tenha algo a contribuir com o grupo, lembrando que esse trabalho 
se inicia com o levantamento dos conhecimentos prévios do grupo e a partir 
disso o formador problematiza, tematiza e sistematiza os conhecimentos 
realizando boas perguntas, análises de situações, leituras teóricas, registros 
das discussões, visando sempre a construção do conhecimento pelo próprio 
grupo e a troca/circulação de informações entre os professores e formador. 
(CP1- Laranja) 
 
 
É poder acrescentar na prática do professor quebrando mitos e sempre 
dando dicas que ao é impossível. (CP9-Vermelho) 
 
 
O formador é corresponsável pelos resultados de aprendizagem dos alunos, 
portanto tenho como desafio a implementação de ações com 
intencionalidade formativa, voltada para qualificação constante e 
permanente dos professores. (CP11-Azul) 
 
 

 Os momentos de formação mais importantes para o desenvolvimento 

profissional, segundo as CPs, são, pontuados de modo recorrente, as capacitações    

do Projeto Formador Leitor. O projeto é descrito no capítulo II deste trabalho.    

 Todas as CPs apresentaram significativas contribuições sobre o aprendizado 

adquirido na formação com o Projeto Leitor, como o respeito e o gosto à prática da 

leitura, as estratégias e objetivos para a leitura como uma prática social e ainda a 

conscientização do comportamento leitor competente enquanto formador. 

 

Com a realização do Projeto Formador Leitor pude aprender a respeito da 
prática de leitura dentro e fora da sala de aula, assim, como conhecer 
diferentes propósitos da leitura e as estratégias utilizadas pelo leitor 
proficiente. Também aprendi sobre os diferentes espaços de leitura na 
escola, gêneros, portadores textuais... e certamente tudo isso contribuiu 
significativamente em minha formação. Além de ter conhecido o lado 
mágico da leitura, descobri meu gênero preferido e adquiri o hábito da 
leitura. (CP-1 Laranja) 
 
Durante os anos em que o projeto vem sendo desenvolvido na rede, tive a 
oportunidade de ampliar meu repertório como leitora crítica e seletiva. Na 
minha formação a parti do projeto venho desenvolvendo as práticas de 
leitura com os objetivos claros. (CP11- Azul) 
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O projeto leitor acrescentou muito e me fez refletir sobre a necessidade da 
leitura na escola sendo um ato social. Que estamos contribuindo para o 
letramento do aluno. (CP2-Amarela) 
Uma base teórica importante e atualizada para que a leitura seja encarada 
como algo importante dentro e fora da escola. (CP8-Verde) 
 
Formação de professor, pois ao mesmo tempo em que planejo ações para 
desenvolver a prática do professor em sala, eu também vou em busca de 
formação. (CP6-Roxa) 
 
Este projeto mudou meu olhar sobre o comportamento leitor e que ler não é 
apenas acompanhar uma leitura  se fazem  necessárias estratégias para 
ensinar o aluno a ler e entender. (CP9) 
 
O projeto despertou ainda mais o gosto pela leitura. Conhecemos e/ou 
revisitamos muitos autores e gêneros. Reconhecemo-nos como leitores 
competentes e que enquanto formadores, devemos ensinar, mostrar 
apresentar estes comportamentos. (CP13) 
 
Aprendi muito. A importância da leitura com os alunos, devendo ser bem 
planejada e estendendo-se não apenas a leituras literárias, mas nas 
disciplinas específicas para que o entendimento realmente aconteça 
mediante aos vários propósitos e estratégias leitoras. (CP16) 
 
Reconhecer a leitura como prática social; propósitos, procedimentos e 
comportamentos do leitor proficiente; familiaridade com gêneros textuais 
diversos, abordando as características gerais (do que eles costumam tratar, 
como costumam se organizar, que recursos linguísticos costuma usar, para 
que servem). (CP17) 

 

 As CPs têm várias atribuições que demandam tempo da coordenação além 

da formação dos professores, que nem sempre é priorizada. Para Rinaldi (2007) tem 

sido um grande desafio pensar a formação de formadores exatamente pelas 

atribuições que o cercam e o desgastam como o excesso de atividades burocráticas 

e administrativas aliadas às emergências recorrentes no cotidiano escolar que o 

mantém muitas vezes no nível de atuação de resolução de problemas. Em 

contrapartida, a autora descreve a necessidade da formação aos formadores que 

assumem o papel de formador, não recebendo nenhum tipo de orientação quanto à 

formação ou supervisão dos professores dentro do ambiente escolar.  

 Nos dados coletados junto às CPs é possível observar o quanto a formação 

em serviço possibilita às formadoras de professores o entendimento da importância 

de um trabalho de organização pedagógica que possibilite a administração da trama 

comunicativa que permeia o espaço escolar, percebendo a importância de sua 

atuação em diferentes esferas, não se detendo em um nível básico de resolução de 

problemas, para que possa levar o corpo docente ao amadurecimento.  
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  No gráfico 13 observam-se várias atividades desenvolvidas e de que maneira 

as mesmas requerem o tempo da coordenação (muito – pouco – moderado). O 

atendimento aos professores é apontado pelas CPs como atividade que demanda 

muito tempo, seguida pela organização pedagógica, organização de encontros e 

reuniões. A formação de professores é apontada por 13% dos CPs como uma 

atribuição que demanda muito tempo; já 15,1% dos CPs acreditam que demanda um 

tempo moderado. Contudo, é possível observar que a organização pedagógica e 

dos encontros formativos demandam muito tempo, ou seja, a preparação, a 

organização para a formação requer muito tempo da coordenação. O atendimento 

aos pais, seguido pela organização burocrática e os encontros na SME de formação 

demandam pouco tempo. 

 

 

 Gráfico 13 – Demanda de atividades das CPs e tempo gasto 

 

 Ao falar de desafio frente à suas atribuições, as coordenadoras são unanimes 

ao apontarem a formação e atendimento de professores como maior desafio, pois 

acreditam que devem estar prontas para contribuir com o professor e levá-lo à 

reflexão de sua prática pedagógica como propõe Masetto (1994) e, para tal, é 

necessário preparo, estudo e organização.  
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 Bruno e Christov (2007) abordam o momento de reuniões na escola como 

uma oportunidade de conhecimento e reflexão, para tanto elencam alguns fatores 

pertinentes à transformação das reuniões que acontecem na escola. 

 

 [...] espaços de reflexão e produção de saberes sobre a docência 
exigem uma metodologia proposta e dirigida pelo coordenador pedagógico, 
cuja liderança é essencial para que tais reuniões não assumam a condição 
de Horário de Trabalho Perdido. Liderança é algo que abarca, inclusive, 
características pessoais, já presentes na identidade/subjetividade do 
coordenador, antes mesmo de ele assumir essa função. Mas se 
entendemos que identidade e subjetividade apresentam a possibilidade de 
movimento, transformando-se e recriando-se, podemos afirmar que a 
liderança do coordenador é, também, algo que se constrói com a 
experiência, aliando-se desejo de liderar e reflexão sobre o modo de ser 
coordenador. (p. 61) 
 

 A maioria das CPs participantes desta pesquisa, declaram como desafio a 

formação e atendimento de professores tal priorização são expressas nas falas das 

próprias CPs. 

 

A formação de professores, já que precisamos estar sempre a frente, tendo 
como contribuir na formação e tal tarefa demanda muito tempo para estudo, 
preparação, organização dos materiais e execução. (CP-1 Laranja) 
 
A formação de professores é a mais desafiadora, pois preciso estudar 
bastante, fazer um trabalho de observadora, mediadora, proporcionar 
momentos de reflexão dos professores.  (CP11-Azul) 
 
A formação de professores, pois o processo formativo envolve muito estudo, 
observações de aula para ter claro aquilo que está ou não funcionando, 
para que seja melhorado. (CP12-Azul) 
 
Formação de professores. Faz-se necessário analisar atividades, fazer 
intervenções e problematizar, de forma que o professor possa refletir sobre 
a prática. (CP17-Cinza) 
 
Formação de professores; há professores que estão há muito tempo na 
rede,  outros há pouco tempo na rede. A formação é contínua e 
permanente, sempre há desafios, dúvidas (o novo) e o CP precisam estar 
sempre em busca para poder contribuir e atuar na formação destes 
professores. (CP14-Marron) 

 

   

 Quando as CPs necessitam de auxílio ou algum tipo de esclarecimento, 25% 

respondem que recorrem primeiramente à Diretora Pedagógica da SME, 

responsável pela formação de coordenadores que, segunda as CPs,  está sempre 

presente para auxiliar; em segundo lugar 20% recorrem a outros coordenadores da 

rede para trocar experiências, seguido da literatura pedagógica, internet  e 

finalmente ao diretor da escola.  
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 Gráfico 14  – Procura dos C.Ps por orientação  

 

 A formação de professores não parece ser discutida com a direção da 

unidade escolar. Ao serem questionadas sobre a frequência com que se reúnem 

com a direção para tratar de problemas da coordenação, em especial sobre a 

formação de professores, apontam que, sobre a formação, o assunto é tratado 

diretamente com a diretora pedagógica da SME e, esporadicamente, algumas,  se 

reúnem com a direção para tratar deste assunto, mesmo afirmando que procuram 

manter a direção informada das ocorrências cotidianas com alunos, pais e demais 

funcionários. Deixam claro que não se trata de um assunto a ser tratado com a 

direção da unidade escolar. Observa-se que direção escolar e coordenação 

pedagógica têm funções distintas. 

 

A formação dos professores não é tratada com a direção da escola, mas 
sim com a diretora pedagógica da SME. A coordenação senta com a 
direção para repassar o trabalho que está sendo desenvolvido com o grupo. 
(CP13-Marron)  

 
Não há esses momentos com a direção para tratarmos da formação dos 
professores, pois a formação deles é específica do coordenador. (CP16-
Lilás) 
 
Referente à formação de professores conversamos raramente, já que 
trabalhamos em horários diferentes (contra turno) e o pouco tempo que 
estamos juntas na escola conversamos sobre tudo o que acontece na 



166 

 

escola, passamos recados, informamos uma a outra sobre problemas 
ocorridos: com alunos, professores, funcionários e pais, bem como 
pensamos em ações para esses problemas, além de utilizarmos esse 
período para organizarmos relatórios e materiais a serem enviados a SME. 
(CP1-Laranja) 

 

 Quanto ao conhecimento das expectativas dos professores referentes à 

coordenação, é apontado que giram em torno de uma parceria, auxílio nas 

dificuldades e também na resolução de problemas. Já quando perguntado se 

acreditam corresponder a tais expectativas, foram unânimes em afirmar que sim, 

pois sempre procuram ouvir os professores e fazem o máximo para corresponder ao 

observar e dar devolutivas pontuais de forma clara.  

 

Que o coordenador os estimule e os ajude na difícil tarefa que é ensinar 
com qualidade obtendo os resultados desejados. (CP7-Verde) 
 
Acredito que seja encontrar uma parceria, onde se pode discutir sobre os 
problemas e dificuldades encontradas com o trabalho em sala de aula. 
(CP1-Laranja) 
 
Em um primeiro momento era aquela que resolveria todos os problemas, 
através de uma mudança de atitude minha eles compreendem que faço 
parte do processo de formação deles. Não dou tudo pronto. (CP9-Vermelha) 
 
Os professores esperam auxílio nas dificuldades de aprendizagem dos 
alunos e formação para que possam melhorar na prática em sala de aula. 
(CP2-Amarela) 
 
Formador como parceiro mais experiente, responsável também pela 
aprendizagem dos alunos. (CP17-Cinza) 
 
Que este consiga dar sugestões na sua prática e intervir na sua formação 
acrescentando no campo profissional. (CP15) 
 

 

 Já, quanto a corresponderem às expectativas dos professores, a maioria 

acredita que atende às mesmas, apontam que se preparam para formação, dão 

devolutivas aos professores, orientam mostrando que não podem resolver os 

problemas, mas auxiliar. Uma porcentagem pequena de CPs aponta que se 

encontram também em processo de formação.  

  

Faço o máximo para corresponder, leio muito, dou as devolutivas, é claro 
que muitas vezes tenho as questões burocráticas e reuniões que eles não 
entendem que faz parte. (CP8-Verde) 
 
Acredito que sim, pois procuro sempre estar conversando com os 
professores proporcionando momentos de discussões visando a solução de 
alguns problemas, bem como formando-os e em alguns momentos 
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informando-os e dando sugestões de como trabalhar com as crianças. 
(CP1-Laranja) 
 
Corresponderia mais se não houvesse a real necessidade de me dividir em 
3 séries diferentes. (CP9-Vermelha) 
 
Como sou nova no cargo, acredito que todas as expectativas ainda são 
superficiais, pois ainda tenho muito que aprender, assim como eles também 
estou em processo de formação. (CP16-Lilás) 
 
Isso será possível na troca de conhecimentos mediando a formação deste 
profissional. (CP17) 
 

 

 Sobre as maiores dificuldades, considerando a atividade formadora enquanto 

coordenadora pedagógica, observa-se que a conciliação dos horários é um desafio a 

ser superado, pois a formação requer tempo e a rede possui muitos professores 

iniciantes que necessitam de acompanhamento constante e formar professores 

alfabetizadores para a garantia da aprendizagem dos alunos.  

 Em contrapartida, as CPs  apontam como sugestão a parceria para discutir e 

planejar as reuniões com outras CPs e aumento da carga horária da coordenação, 

pois na rotina escolar acontecem emergências que demandam a presença do 

coordenador e a continuidade do investimento na formação, tanto dos 

coordenadores, quanto dos professores. A troca de experiências entre CPs é 

apontada por Valente (1996) como uma oportunidade de produção de conhecimento 

e se faz necessária, parecendo óbvia para a formação em serviço.  

 

Conciliar o trabalho de CP com dois períodos de aula, já que, há duas em 
que enquanto estou reunida com um grupo de professores em reunião de 
HTPC ou planejamento, não consigo atender ao outro grupo como gostaria, 
assim como quando estou em sala (assistindo aula de um professor) não 
posso acompanhar o outro grupo que está fora de sala de aula. (CP1) 
 
Sinto muita falta de tempo para estudar, trocar experiências com minhas 
amigas coordenadoras. (CP6-Roxa) 
 
As devolutivas individuais, fico organizando e reorganizando minha semana. 
E existe aquele professor que não aceita a devolutiva, pois acha que a aula 
foi perfeita e que estou pegando no pé. (CP8-Verde) 
 
Tempo para sentar com os professores, pois apesar da carga horária ser de 
8h, os mesmos têm que ministrar aulas de reforço 2x por semana, curso na 
SME a cada 15 dias, planejamento e elaboração das atividades. Além disso 
muitos não apostam nesse tipo de formação. (CP15-Lilás) 
 

Professores que não acreditam em seu potencial em seu trabalho; Ch (6h) 
não que seja um dificultador, mas eu gostaria de ter mais tempo para me 
reunir com o grupo. Gostaria de atender aos dois grupos (1º. e 2. Ano) uma 
vez por semana e não a cada quinze dias, por exemplo. (CP13-Marron) 
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 A formação continuada requer tempo e conhecimento por parte do formador, 

no caso as CPs. Elas precisam ter condições de desenvolver diferentes atividades 

com os professores,  objetivando a melhoria de sua ação docente. Placco (2010), 

definindo a formação continuada no dicionário trabalho, profissão e condição 

docente, explicita a  complexidade da mesma. É possível compreender o desafio 

que a CPs entrevistadas  têm diante do tempo que possuem para o exercício da 

profissão. 

   

A formação continuada é um processo complexo que envolve a apropriação 
de conhecimento e saberes sobre a docência, necessários ao exercício 
profissional, em que se toma a escola como lócus privilegiado para a 
formação. Parte-se do pressuposto do professor como sujeito capaz d criar 
e recriar sua própria formação, assumindo se como protagonista desse 
processo. Entende-se que a formação é um processo em que o professor 
vivencia de forma deliberada e consciente a construção de sua autonomia e 
autoria profissional, em um movimento de ser, pensar e fazer a docência. 
(PLACCO, 2010) 
 

 As autoras Reali, Tancredi e Mizukami (2008) relatam como as demandas 

formativas dos formadores necessitam de alternância. 

 

Sabemos que a aprendizagem docente é um processo contínuo que ocorre 
ao longo da trajetória dos professores; que não se limita aos espaços 
formais e tradicionais de formação; e que os professores aprendem 
ensinando e aprendem com outros professores. Aprendem ainda via 
processos de observação vivenciados ao longo de suas vidas como 
estudantes. Podemos entender a aprendizagem docente como estando 
relacionada a diferentes fases da vida: as que antecedem a formação inicial, 
a formação inicial, a relativa aos primeiros anos de inserção profissional, a 
relacionada ao desenvolvimento profissional. Nesse sentido, as demandas 
formativas dos professores se alteram em função da fase da carreira e de 
características contextuais mais específicas. (REALI, TANCREDI e 
MIZUKAMI ,2008, p. 5) 

 

 A SME de Caieiras não apenas entende o IDEB como uma avaliação externa 

obrigatória, mas o incorpora como  avaliação externa em seu cotidiano, percebendo-

a como apoio para a melhoria da qualidade do ensino, explicitando-a nos momentos 

formativos.  Todos os coordenadores pedagógicos sujeitos desta pesquisa têm 

conhecimento do IDEB de suas respectivas escolas e consciência da 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo de ensino e  aprendizagem na 

rede. A busca por elevados níveis de avaliação é uma constante na rede municipal 

de ensino de Caieiras. 
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 4.2 DOS  PROFESSORES 

 A maioria dos professores das EMEFs está na faixa etária até 24 anos, sendo 

seguidos por 33 professores na faixa etária entre 25 a 55 anos; apenas 06 

professores estão na faixa etária acima de 36 anos. Nota-se que o grupo de 

professores é relativamente jovem, compreendendo um grupo com idade 

extremamente produtiva. A maioria dos professores é casada e um número 

expressivo tem filhos, como pode ser melhor observado nos gráficos 11, 12 e13 

abaixo. 

 

         Gráfico 15 – Idade dos professores 
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Gráfico 16 – Estado civil dos professores 
 

 

 

 

 

               Gráfico 17 –  Professores com filhos 

 

 

 Na formação observa-se que exatamente 50% dos professores cursaram o 

magistério, dado significativo, tendo em vista a faixa etária dos professores. Uma 

expressiva parcela de 83% é graduada em Pedagogia, seguidos por outras 

graduações como pode ser observado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 18  – Graduação dos professores 

 

 

                         Gráfico 19  – Formação dos professores 

 

 Com pós-graduação – Latu Sensu, nota-se que uma parcela reduzida é 

especialista, apenas 22 professores, divididos em diferentes áreas como pode ser 

observado no gráfico abaixo.  
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           Gráfico 20  – Especialização  dos professores 

 

 Quanto ao tempo de docência, observa-se uma grande variação nas 

respostas como de 1 a 20 anos de atuação; contudo, nota-se que apesar de muitos 

professores atuarem na docência há mais de dez anos, especificamente na rede 

municipal de Caieiras, os professores declaram que atuam de 1 a 5 anos, apenas 2 

professores afirmam que estão há 7 anos na docência.  

O acesso ao cargo de professor, para a maioria, deu-se por meio do concurso 

público; uma minoria  dos professores é contratada pela rede como mostra o gráfico 

17.  Em média, cada professor tem sob sua responsabilidade uma turma com 25 a 

30 alunos.  

 

 

                 Gráfico 21 – Acesso ao cargo de professor 
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 Sobre a frequência com que procuram a coordenação pedagógica, uma 

porcentagem expressiva de 75% declara procurar a coordenação frequentemente, 

24% afirma que eventualmente e apenas 1% declara que quase nunca o faz. Ao 

observar o gráfico abaixo, é possível perceber que ocorre por parte dos docentes 

uma procura frequente da coordenação. 

 

Gráfico 22 – Frequência de procura pelosC.Ps 

 

 Já sobre as atividades desenvolvidas junto à coordenação pedagógica, os 

professores apontam de modo recorrente várias atividades, iniciando pelo 

planejamento seguido de outras atividades como preparo de aulas, estratégias, 

sequência didática, verificação de semanários, estudos, discussão e reflexão sobre 

a prática em sala de aulas, e, também, esclarecimentos referentes às questões de 

desenvolvimento dos alunos com proposta de intervenção.  

 

Orientação, pesquisas, questões referentes aos alunos, progressos, 
questões de planejamento diretor ao atendimento dos agrupamentos 
produtivos, HTPC, reforço paralelo com aconselhamentos e orientações de 
atividades. (P51) 
 
 
Planejamento de aulas, avaliação, sondagens e problemas em sala de aula. 
(P72) EMEF AZUL 
 
Planejamento de aula; auxílio com os alunos com dificuldade e o apoio em 
sala quando a mesma entra para assistir aula, e em tudo do mais que 
precisar. (P47) EMEF VERDE 

 
Esclarecimento de dúvidas quanto as atividades, novas propostas de 
práticas pedagógicas e sugestões de atividades e intervenções. (P13) 
EMEF AMARELA 
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Recebo informações sobre planejamento das aulas e discuto sobre a 
melhor maneira de aplicá-las. (P29) EMEF ROXA 
 
Semanários, análise de sondagens, formação. (P79) 
 
Atividades adaptadas para alunos com defasagem, sanando dúvidas de 
iniciante e colho informações sobre a rotina da escola. (P86) EMEF AZUL 
 
Análise de hipóteses dos alunos da sala, levando em consideração a 
sondagem de escrita. (P119) EMEF CINZA 
 
Preparação de aula, análise de sondagens e momentos de estudo. (P90) 
EMEF MARRON 
 

As autoras Reali, Trancredi e Mizukami (2008) apontam que as estratégias 

formativas para professores que ocorrem no local de trabalho  devem propiciar a 

reflexão sobre a ação pedagógica, não se limitando a isso apenas, mas como uma 

possibilidade. 

 Desta maneira, percebe-se que as atividades elencadas pelos professores 

como as desenvolvidas junto  às coordenação possuem caráter formativo. Ao 

descreverem de que maneira ocorre a formação em serviço observa-se que alguns 

momentos elencados assemelham-se aos momentos de formação dos 

coordenadores pedagógicos com a diretoria pedagógica na SME observados 

durantes as visitas. É recorrente entre as respostas associadas aos objetivos do 

Projeto Formador Leitor à leitura de textos, livros, leitura compartilhada, formas de 

prática de leitura, fundamentação teórica e troca de experiências.  

 

Discussão do grupo sobre texto do livro base de estudos (este ano: Cora 
Coralina). Atividades práticas, leitura do diário com registros feitos no HTPC. 
(P51) EMEF VERMELHA  
 
Leitura de textos relacionados a nossa pedagógica, dinâmicas, para 
reflexão, discussões para decidir qual a melhor situação didática a ser 
apresentada. (P9) EMEF AMARELA 
 
É um momento de troca de informação e de tirar dúvidas, assim, também 
como de um círculo de aproximação, até de amizade além do profissional 
dentro de sua função. (P15) EMEF ROSA 
 
Na troca de experiências tiram-se as dúvidas sobre determinado assunto, 
formação sobre itens específicos como: leitura, revisão, agrupamento entre 
outros. (P39) EMEF VERDE 
 
Na troca de experiências aprendo coisas novas, interajo com o grupo, 
tiramos dúvidas, aprendemos novas dinâmicas, novos procedimento, 
indicação de livros para formação profissional e pessoal, etc. (P99) EMEF 
LILÁS 
 
A partir de um tema proposto pela equipe. Leitura texto científicos, 
reflexivos, momentos de reflexão feita pelas professoras em duplas, trios, 
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fechamento com pontos de vista. Discussão em grupo. Tarefas para serem 
realizadas posteriormente. (P79) EMEF AZUL 
 
Leitura livro literário, planejamento de leitura (antes, durante e depois) 
apreciações de vídeos e complemento de leituras, indicações de boas 
obras. (P118) EMEF CINZA 

 

Sobre as contribuições pontuais que a formação continuada trouxe para 

desenvolvimento profissional,  os professores atribuem o conhecimento, o incentivo 

a ser professor pesquisador, a reflexão sobre sua prática pedagógica, a melhoria 

das estratégias utilizadas em sala de aula, a troca de experiências, a 

responsabilidade como professor leitor, conscientização da importância da leitura e a 

busca em ser modelo leitor para seus alunos; os professores se colocam como 

instigados à buscar a sua própria formação. As contribuições foram elencadas em 

número de três por cada professor, por ordem de prioridade e remetem ao 

desenvolvimento no local de trabalho apontado por diferentes autores como  

Marcelo Garcia (1999), Formosinho (2002), aproximando-se também do que 

Christov (2012) descreve como os programas de formação continuada têm mostrado 

cada vez mais que os bons resultados requerem um enfoque na reflexão sobre a 

prática pedagógica dos professores. Abaixo seguem  algumas contribuições 

dispostas a partir da ordem de prioridade que os participantes apontaram. 

 

Prioridade I 
 
Conhecimento sobre o comportamento leitor. (P9) EMEF AMARELA 

 
Confiança pessoal e no trabalho. (P15) EMEF ROSA 
 
Ampliar meus conhecimentos em matemática. (P37) EMEF VERDE 
 
Tornar-me um profissional pesquisador (conhecer para aplicar). (P51) EMEF 
VERMELHA 
 
Analisar a prática e refletir a mesma. (P87) EMEF MARRON 
 
Melhor desenvolvimento da leitura em sala de aula – antes e depois da 
leitura. (P72)  EMEF AZUL 
 
 Aperfeiçoamento de minha prática docente. (P110) EMEF LILÁS 
 
 Prioridade II 
 
Pensar (nos agrupamentos para dar uma atividade, pensar no objetivo) 
(103) EMEF  LILÁS 
 
Reflexões sobre minha prática docente. (P75) EMEF AZUL 
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Dinamismo perante a sala de aula, ação reflexiva à cerca de cada objetivo 
proposto. (P51) EMEF VERMELHA 
 
Contribuição para resolução de momentos difíceis como ajudar meus alunos 
com dificuldades de aprendizagem. (P47) EMEF VERDE 
 
 Muita preparação para as novas mudanças no ensino. (P33) EMEF ROXA 
 
Compartilhar experiências. (P1) EMEF LARANJA 

 
    Prioridade III 
 

Melhor aplicação de metodologias para alcançar os objetivos em relação as 
atividades aplicadas. (P2) EMEF LARANJA 
 
Conteúdo sobre a prática de leitura nos aspectos de seu planejamento. 
(P10) EMEF AMARELA 

 
Muita preparação para as novas mudanças no ensino. (P33) EMEF ROXA 
 
Troca de experiências entre o grupo e valorização do profissional. 
(P43)EMEF VERDE 
 
Planejamento e agrupamentos muito mais produtivos (como fazer) É 
excelente! (P51) EMEF VERMELHA 
 

Ser modelo de comportamento leitor.  (P106) EMEF LILAS 

Propor outros portadores e gêneros abrangendo as possibilidades dos 
alunos. (P74) EMEF AZUL 
 
A importância de um bom planejamento de leitura. (P90) EMEF MARRON  
 
Atividades para produção de textos e aprimorar o conhecimento para 
planejamento das aulas de leitura. (P118) EMEF CINZA 

 

 Ao descreverem  um dia típico do  trabalho docente, os professores permitem  

identificar que as atividades docentes apresentam a mesma rotina entre as 

diferentes turmas; percebe-se que a rotina de sala de aula segue a mesma 

sequência didática, leitura, revisão de textos, agrupamento de alunos, correções, 

propostas de interação. Sequência esta discutida e refletida nos diferentes 

momentos formativos.  

 Ao descreverem o período contrário da aula, ou seja, o período de formação, 

é possível de igual modo identificar a rotina de planejamento, preparo de atividades 

de reforço, reflexão, troca e acompanhamento com a coordenação. 

 Cabe salientar a similaridade da rotina dos professores de modo geral, entre 

as dez escolas pesquisadas. Algumas descrições dos professores se destacam pelo 

prazer na docência como explicitado abaixo. 
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No período da manhã, nos reunimos com outros professores do ciclo e 
planejamos atividades, trocamos ideias, participamos de cursos na SME  
formação e capacitação. À tarde desenvolvemos a prática em sala de aula. 
(P35) EMEF ROXA 

 
Eu já sou “a professora” quando acordo até o final do dia e todos os dias. 
Entro e saio da escola pensando no dia seguinte. Entro na sala com meus 
alunos aplico as atividades planejadas dou atenção que cada um necessita 
ou bronca que precisa e reflito no que deu certo ou não para tentar 
melhorar. (P15) EMEF ROSA 
 
Rotina: leitura, atividade, auxílio aos alunos, entrega dos alunos depois da 
socialização e a tarde planejamento ou atividades de reforço ou atividades 
complementares. (P92) EMEF MARRON 

 
Preparo da aula pensando no que vou trabalhar e como desenvolver a 
atividade em aula de acordo com a turma e seu grau de dificuldade. O meu 
grande desafio é despertar o interesse e responsabilidade em cada um, 
mostrando que o ensino é importante. (P114) EMEF CINZA 

  

 Referindo-se aos acréscimos ao trabalho docente oriundos da atuação da 

coordenação pedagógica, explicitam a melhoria do trabalho desenvolvido  com a 

leitura e escrita, reflexão da prática pedagógica, decisão sobre a melhor situação 

didática, encaminhamentos, orientações e esclarecimentos quanto às dificuldades 

com alunos, sugestões de atividades, busca da melhoria e qualidade de ensino, 

suporte, segurança, crescimento e aperfeiçoamento profissional. 

 

Estamos do outro lado, às vezes um outro olhar ajuda a facilitar e melhorar 
a didática nas aulas e aplicar atividades diferenciadas aos alunos com 
problemas e dificuldade na aprendizagem. (P24) EMEF ROXA 
 
Orientações de como melhorar minha prática como professora junto a meus 
alunos durante as atividades, ajustes necessários que durante o dia a dia 
não percebemos devido a quantidade de alunos a serem atendidos durante 
as atividades. (P3) EMEF LARANJA 
 
Me dá o respaldo necessário, que preciso para melhorar minha prática 
pedagógica, com material pedagógico, dicas, jogos, práticas de aprendizado 
para o desenvolvimento dos alunos. A importância do professor sempre 
buscar, estudar para desenvolver melhorar seu trabalho. (P75) EMEF AZUL 
 
Ajuda a me organizar com relação aos planejamentos, é essencial para 
minha formação como professora. (P91) EMEF MARRON 

 

 Parece ser compartilhado o que os professores apreendem com a 

coordenação pedagógica para a melhoria da qualidade de sua aula considerando o 

que os professores descrevem como otimização do tempo, organização, troca de 

informação, esclarecimento de dúvidas, sugestões de atividades, melhor 

entendimento do processo ensino aprendizagem, reflexão sobre a prática didática, 
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aspectos pedagógicos do dia a dia e a própria formação. Uma grande discrepância 

pode ser observada com o relato de um professor: 

 

Não aprendo nada, acho que ela pode apontar onde deve melhorar ou 
termos uma troca. (P60) EMEF VERMELHA 

 

 Contudo, há muita diferença nos demais relatos que confirmam os saberes 

adquiridos pelos professores advindos da coordenação pedagógica que interferem 

na melhoria da qualidade da sala de aula. 

 

Aprendo o jeito de lidar com as pessoas porque é um profissional que 
respeita e se propõe a ajudar. (P9) EMEF AMARELA 
Melhorar minha didática em sala de aula, estar atento às necessidades da 
turma/alunos e buscar atividades que possam contribuir com as dificuldades 
e desenvolvimento do grupo. (P3) EMEF LARANJA 
 
Como observadora fora do contexto de minha sala de aula me ajuda a 
solucionar dúvidas e direcionar melhor minhas estratégias. (P27) 
 
Aprendo com a devolutiva das minhas aulas, conforme ela assiste as 
minhas aulas me orienta. (P53) EMEF VERMELHA 
 
Sempre que solicito sua ajuda, ideia tem muito a contribuir, não nos deixa 
sem respostas. É uma pessoa que está sempre em busca, o que nos 
incentiva a ir em busca também. (P93) EMEF MARRON 
 
Aprendo que sempre devemos estar estudando, lendo, planejando 
antecipadamente nossas aulas, leituras, refletindo sobre a prática, criando 
estratégias. (P118)EMEF CINZA 

 

 Situação equivalente pode ser observada quando os professores relatam de 

que maneira o aprendizado com a coordenação interfere na aprendizagem dos 

alunos como o planejamento para leitura, os apontamentos e registros, as diferentes 

estratégias, a abordagem dos alunos, as proposta a reflexão da prática, a solução 

de problemas, a intervenção pertinente, a adaptação das atividades diante das 

dificuldades de aprendizagem e a relação professor x aluno. 

 

Melhor forma de garantir acompanhamento do processo de aprendizagem 
de cada aluno e intervenções necessárias de acordo com o nível de 
aprendizagem de cada um. (P9) EMEF AMARELA 
 
Devido ela ter uma longa experiência de trabalho como docente, a ideia que 
ela dá na alfabetização faz com que aplicado em sala de aula eu perceba o 
desenvolvimento dos alunos. (P37) EMEF VERDE 
 
Novas intervenções, principalmente em produções e revisões de textos, 
práticas de leitura, agrupamentos para realizações das tarefas e práticas 
pedagógicas. (P10) EMEF LARANJA 
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Aprendo como estabelecer mudanças, planejar ações, estratégias para que 
o trabalho em sala de aula seja produtivo atingindo necessidades presentes. 
(P115) EMEF CINZA 
 
Primeira, acreditar que o futuro deles está meramente em nossas mãos e 
que todos são capazes de aprender e que devemos ensinar o quê e para 
quê vieram à escola. (P87) EMEF MARRON 
 

 A observação em sala de aula é um momento formativo nas escolas 

pesquisadas. A coordenadora pedagógica entra em sala de aula para observar a 

didática do professor, bem como o domínio do conteúdo pelos mesmos e a 

aprendizagem dos alunos. A partir da observação desse tripé a coordenadora faz o 

registro dos pontos positivos e dos pontos em que podem melhorar. Existe uma 

devolutiva individual para o professor a partir desse registro e discussão, com a 

finalidade de promover a reflexão da prática pedagógica em sala de aula.   

Confirma-se desta maneira que as CPs após estudo, discussão e reflexão em 

momentos formativos, com descrito no capítulo III sobre o acompanhamento das 

aulas, bem como a importância da devolutiva, contribui para a formação e 

desenvolvimento profissional dos professores.  

Os professores apontam como aprendizado, o entendimento de que podem  

ser melhores docentes, que possuem pontos positivos, que devem refletir sobre sua 

prática, buscar novas estratégias, utilizar diferentes abordagens em diferentes 

situações, desafiar os alunos, mediar ou intervir durante as atividades, respeitar o 

tempo de cada aluno, melhorar a leitura do aluno, não perder o foco e objetivo da 

aula e fazer uma autoavaliação. 

 

A expandir nossos conhecimentos e organizá-los de maneira que se atinja o 
aluno sempre buscando um foco, um objetivo, sendo assim, tornando a aula 
atrativa. (P7) EMEF AMARELA 
A  obs. da CP é sempre bem vinda, pois pode e deve apontar falhas erros 
que nos fazem repensar nosso trabalho. (P32) EMEF ROXA 
 
A visualizar primeiramente o que fiz de bom, ressaltando o que está certo e 
a rever pontos a ser melhorados, enfim, refletir sobre a prática. (P47) EMEF 
VERDE 
 
Após a observação realizada pela coordenadora proporciona momentos 
excelentes para nossa formação como, por exemplo, refletir sobre nossa 
aula; propõe estratégias; estratégias; auxilia em nosso plano de aula; 
orienta no desenvolvimento. (P114) EMEF CINZA 
 
Sempre me passa seus apontamentos sobre a observação, me dá ideias 
que possam enriquecer as atividades sempre tem algo bom a oferecer e 
elogia. (P92) EMEF MARRON 
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Outras maneiras de se aplicar o mesmo conteúdo, talvez de modo que 
atinja mais rápido o objetivo esperado com a mesma, pois, ao observar ela 
tem uma visão maior dos acontecimentos. (P74) EMEF AZUL 
 
Na devolutiva a CP destaca alguns pontos onde tenho que melhorar isso 
ajuda muito. .(P61) EMEF LARANJA 

 

 Cabe considerar a nitidez do resultado da formação no local de trabalho para 

os professores entrevistados e como esta formação interfere no seu 

desenvolvimento profissional e, consequentemente, no  aprendizado do aluno. 

Ao mencionar o momento de formação ocorrido no Projeto Formador Leitor, 

um dos oito projetos de formação instituídos pela SME, os professores apontam: 

ampliação de repertório, análise e reflexão da leitura, mudança de comportamento, 

incentivo do aluno à leitura, importância da leitura, diferentes maneiras de trabalhar 

a leitura, como iniciar, motivar e avaliar, considerar os momentos antes,  durante e o 

depois da leitura, gosto pela leitura, hábito da leitura, formar leitor, bem como ser 

modelo leitor. 

 

Nossa! Muito! Ser educador pesquisador, gerenciador produtivo de minha 
prática pedagógica, ação reflexiva. (P51) EMEF VERMELHA 
 
A cada formador leitor é um aprendizado novo, um olhar diferenciado para a 
leitura diária da sala. (P41) EMEF VERDE 
 
A importância da leitura na vida do professor e aluno, estimular a leitura, 
posto por esse importante momento na escola e na vida. (P3) EMEF 
LARANJA 
 
Como incentivar a leitura, estratégias de leitura, formas diversas de explorar 
um texto, propostas de leitura para sala de aula e formas de planejar a 
leitura. (P10) EMEF AMARELA 
 
A melhorar a leitura junto aos educandos de forma ampla, e ampliação de 
meus conhecimentos nos debates com as professoras. (P23) EMEF ROXA 
 
A importância da leitura não apenas no contexto escolar, mas para nossa 
vida enquanto ser pensante e ativo na sociedade. (P75) EMEF AZUL  
 
Analisar as leituras feitas pela coordenadora, levantar questões implícitas e 
explícitas (referente à leitura) e utilizar estratégias de leitura no meu 
planejamento de leitura diária.  (P74) EMEF AZUL 
 
Este projeto revalida a importância da leitura, a importância em se formar 
bons leitores, mas que isso só é possível se formos leitores competentes. 
(P80) EMEF MARRON 
 
Aprendo a melhorar e aperfeiçoar ainda mais meus conhecimentos. Nesse 
projeto a coordenadora apresenta textos, realiza leitura onde destaca 
pontos fundamentais fazendo apontamentos importantes para a nossa 
formação. (P114) EMEF CINZA 
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Como formadores de leitores, temos que ser o modelo para os nossos 
alunos. (P91) EMEF MARRON 

  

Em relação às expectativas dos professores sobre o trabalho da coordenação 

pedagógica é possível observar relatos como: que auxilie; que seja suporte; que 

valorize que seja companheira e parceira; que tenha mais tempo na coordenação e 

administre situações de conflitos. As expectativas dos professores vão ao encontro 

da proposta de Ferreira (2011) ao descrever a necessidade de o coordenador  ter 

um olhar diferenciado, que preste atenção, que acolha, que perceba e que 

compreenda o que se mostra.  

 
As expectativas são boas, pois ela tem muito comprometimento no seu 
trabalho e que o grupo cresça. (P4) EMEF LARANJA 
 
As expectativas são muitas, mas acredito que a partir do momento que 
existe cumplicidade no trabalho já temos quase tudo. (P10) EMEF 
AMARELA 
 
Que possa me socorrer e trocar informações no momento que tiver 
dificuldade tanto com o conteúdo, como a ajuda do aluno. (P16) EMEF 
ROSA 
 
Auxiliar a enfrentar desafios, pois vale a pena e o resultado é sempre 
satisfatório, quando refletimos sobre o que foi desafiado. (P23) EMEF 
ROXA 
 
Que possa estar sempre presente, desafiando, apresentando novas 
propostas e que contribua sempre com o auxílio solicitado. (P91) EMEF 
MARRON 
 
Que é uma função na qual a CP precisa estar disposta a ouvir e ajudar o 
professor, este deve constantemente se atualizar para melhor desenvolver 
sua função. (P75) EMEF AZUL 

 

 Os professores declaram como maiores desafios a indisciplina, a participação 

da família, a cobrança para alcançar os objetivos, o trabalho com portadores de 

necessidades especiais, a falta de material e ser melhor professor apesar das 

dificuldades. 

 

Conseguir atingir todos os meus alunos visto que são pessoas com 
diferentes formas de pensar, agir, de famílias com diferenças estruturais e 
sociais que os afetam diretamente dentro e fora da escolar. (P3) EMEF 
LARANJA 
 
Desenvolver o trabalho em sala, pois cada indivíduo tem o seu tempo para 
que a aprendizagem flua. (P13) EMEF AMARELA 
 
As cobranças para atingir metas “difícil de atingir no momento” e a falta de 
expectativas dos alunos. (P15) EMEF ROSA 
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Todos os dias considero desafios, mas o maior de todos é prepará-los por 
completo para o ano seguinte atingirem 100% e preparar os alunos para se 
tornem bons cidadãos com consciências para agir da melhor forma possível 
na sociedade. (P36)EMEF ROXA 
 
A relação com alguns pais e fazer algumas atividades diferentes para 
aqueles alunos que não conseguem acompanhar. (P44) EMEF VERDE 
 
Os maiores desafios enfrentados como professora é desenvolver o trabalho 
com alguns alunos que a família não está presente na vida da criança. 
(P116) EMEF CINZA 
 
Alunos com dificuldades na aprendizagem; realizar atividades com alunos 
portadores de necessidades especiais. (P53) EMEF VERMELHA 
 
O meu desafio é buscar o conhecimento para os conteúdos a serem 
aplicados para o aluno. Pois no magistério e na faculdade o professor não 
recebe esta formação. (P66) EMEF VERMELHA 

 

É possível estabelecer uma comparação entre o maior desafio dos 

formadores pesquisados. Tanto as CPs formadoras de professores, quanto os 

próprios professores, formadores de alunos, têm à frente a formação como maior 

desafio.  

Quanto ao auxílio da coordenação pedagógica diante dos desafios elencados 

pelos professores, pode-se dizer que a maioria dos professores reconhecem 

diferentes maneiras propostas pelas CPs  que os auxiliam como:  propor atividades; 

conversar com os responsáveis dos alunos; dar suporte diante de conflitos;   buscar 

soluções juntamente com o corpo docente;  motivar; apoiar;  promover estudos;  

reflexões sobre os desafios e trazendo a equipe do EDESP – departamento de 

Educação Especial da SME responsável pela capacitação e acompanhamento dos 

professores no atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais. 

Casos isolados são relatados, qualificando como insuficiente tal auxílio devido à falta 

de tempo da coordenadora. 

 

Propondo que eu prepare atividades diferenciadas de acordo com o grau de 
dificuldade das crianças.  (P1) EMEF LARANJA 
 
O atendimento não é tão bom, uma vez que, as atividades burocráticas 
ocupa amor tempo dela.  (P2) EMEF LARANJA 
 
A coordenação pedagógica quando temos algum tipo de desafio na 
aprendizagem, ela nos dá suporte para ir em busca da solução deste 
desafio. (P9) EMEF AMARELA 
 
Entrar em contato com os pais quando necessário participar das reuniões 
de pais, conversar comm os alunos e pais sobre a indisciplina e propõem 
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algumas estratégias para serem utilizadas durante a aula. (P11) EMEF 
AMARELA 
 
Auxilia a enfrentar desafios, pois vale a pena, e o resultado é sempre 
satisfatório, quando refletimos sobre ao que foi desafiado. (P23) EMEF 
ROXA 
 
Tentando pensar junto para solucionar o problema, dando dicas e também 
fazendo suas intervenções com os alunos. (P46) EMEF VERDE 
 
Orientação, pesquisas, questões referentes aos alunos, progressos, 
questões de planejamento diretor ao atendimento dos agrupamentos 
produtivos, HTPC, reforço paralelo com aconselhamentos e orientações de 
atividades. (P51) EMEF VERMELHA 
 
Análise de hipóteses dos alunos da sala levando em considerarão a 
sondagem de escrita. (P119) EMEF CINZA 
 
Atividades adaptadas com alunos com defasagem, sanando dúvidas de 
iniciante e colho informações sobre a rotina da escola. (P86) EMEF AZUL 
 
Preparação de aulas, preparação de provas e modificação quando 
necessário. Preparo de projeto e de atividades, análise de sondagens e 
outras. (P92) EMEF MARRON 

 

No gráfico abaixo é possível observar que os professores,  quando necessitam de 

algum tipo de ajuda ou apenas desejam trocar experiências, não  procuram em uma única 

pessoa, mas sim em  diferentes pessoas; entretanto, nota-se um foco maior  na procura por 

outros professores, coordenadora pedagógica e direção escolar. O que demonstra 

reciprocidade e trabalho em equipe entre docentes e gestores administrativo e pedagógico. 

  

 

 Gráfico 23 – Procura em caso de necessidade 
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Os professores declararam como percebem a participação das CPs nas 

atividades desenvolvidas na coordenação de modo variado. No gráfico abaixo é 

possível constatar que, na percepção dos professores, as CPs apoiam o trabalho 

dos professores, mediam conflitos que surgem no cotidiano escolar, se reúnem 

frequentemente com o corpo docente para melhoria da qualidade da educação, 

realizam o trabalho de formação continuada com os professores e auxiliam nas 

necessidades diárias com turma. Os professores também percebem que as CPs não 

se preocupam em fiscalizar o seu trabalho e, apesar do tempo gasto em atividades 

burocráticas e emergências no cotidiano escolar, elas dispõem de tempo para 

atender os professores. 

 

 

 

   Gráfico 24 – Percepção dos professores sobre trabalho dos C.Ps 
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 Sobre as expectativas da coordenadora pedagógica a respeito do trabalho 

docente, parece ser compartilhado entre os professores de modo geral que as 

expectativas são as melhores possíveis e elencam algumas como elevar o nível de 

aprendizagem, especialmente o de alfabetização, alcançar a meta do IDEB, refletir 

sobre a prática docente, identificar e superar as dificuldades, conforme exemplifica 

alguns relatos descritos. 

 

Melhores resultados ao fim do ano letivo relacionados à nossa meta, 
ampliação das metodologias. (P7) EMEF LARANJA 
 
As melhores possíveis, pois dou o meu melhor e busco sempre estar 
melhorando. (P10) EMEF AMARELA 
 
Que supere as minhas próprias expectativas e que melhore o meu trabalho 
cada dia mais. (P41) EMEF VERDE 
 
As melhores possíveis, com certeza ela acredita que posso superar minhas 
dificuldades e aprender a desenvolver um trabalho melhor a cada dia. (P74) 
EMEF AZUL 
 
Que estou mais segura, porém é necessário aperfeiçoar minha prática. 
(P108) EMEF LILÁS 

 

 Já sobre corresponder as tais expectativas os professores acreditam que 

correspondem, os relatos deixam claro que fazem o máximo para corresponderem.   

 

Faço um trabalho com consciência e compromisso, então acredito que 
atendo as minhas expectativas. (P4) EMEF LARANJA 
 
Acredito que sim, por que modesta parte eu procuro sempre fazer o melhor 
para o bom desenvolvimento pedagógico proposto pela rede municipal. 
(P37) EMEF VERDE 
 
Sim, pois busca sanar todas as dificuldades encontradas em sala de aula, 
seja referente aos conteúdos ou ao rendimento dos alunos. (P73) EMEF 
AZUL 
 
Sim, tenho seguido suas orientações e estou mais segura e preparada. 
(P113) EMEF LILÁS 
 
Em parte sim, mas tenho consciência de que muitas vezes não atingimos os 
objetivos propostos. (P120) EMEF CINZA 

 

 Como abordado anteriormente na análise de dados  coletados junto às CPs.,  

a SME de Caieiras incorpora a avaliação externa no cotidiano das escolas,  

entendendo-a como apoio para a melhoria da qualidade do ensino e  explicitando-a 

nos diferentes momentos formativos. Deste a grande maioria dos professores 
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participantes da pesquisa tem acesso ao IDEB e são cobrados pelos resultados, 

conforme apontam os gráficos 25 e 26.  

 

  Gráfico 25 – Acesso ao IDEB da escola 

 

  Gráfico 26  – Cobrança quanto ao resultado do IDEB 

 

   Sobre as sugestões para melhoria do trabalho de formação continuada, os 

professores  apontam para necessidade da diminuição da burocracia, pois os 

registros demandam muito tempo do trabalho pedagógico e docente, a designação 

de mais uma coordenadora na escola para melhor atender os professores, a 

formação continuada em outras áreas do conhecimento.  

 

Mais tempo para os encontros que se tornam muito produtivo, pois os 
professores se aperfeiçoam e trocam experiências. (P11) EMEF AMARELA 
 
Menos serviço burocrático, mais atendimento individualizado aos nossos 
alunos problemas, pois muitas vezes diante de tantos desafios, pouco sobra 
para ver quais os progressos que conquistamos. (P25) EMEF ROXA 
 
Sugiro mais capacitações dentro das necessidades do professor com 
especialistas, garantindo certificados merecidos pela participação e de 
frequências. (P47) EMEF VERDE 



187 

 

 
Que continue e que conversem com os professores para ver o que, ou 
melhor, quais são as principais necessidades que cada professor tem, para 
que essa formação seja em cima dessas necessidades. (P90) EMEF 
MARRON 
 
Existem questões políticas que são entraves para que a formação do 
professor seja bem vista por ele, pressões do dia a dia que só resultam em 
mais cobrança. (P109) EMEF LILÁS 
 
Abranger outros assuntos, tais como a indisciplina escolar, análise coletiva 
de produções textuais, planejamentos de aulas onde pudéssemos 
compartilhar alguns apontamentos, questionamentos e encaminhamentos 
possíveis para se chegar no objetivo da aula, pois, mesmo que saibamos 
planejar, acredito que o trabalho se torna mais rico quando compartilhamos 
ideias e ideais. (P74) EMEF AZUL 

 

  

 Durante as visitas aos eventos promovidos pela SME como fechamento de 

projetos, exposições, sarau literário e encontros de formação, conversando 

individualmente com alguns professores, constatou-se que eles aceitam a 

formação, acreditam que a mesma é fundamental principalmente para a iniciação 

na docência, contudo, explicitam que trabalhar oito horas é cansativo e que a 

compensação financeira por atuar em duas escolas em cada período é um sonho a 

ser alcançado. 

 Uma professora recém-formada, com apenas dois anos de docência, que  

ingressou na rede pública devido à estabilidade, relata que  a pressão por 

resultados;  exigência  da rede municipal de Caieiras, aliadas às horas de formação  

beiram às exigências  de uma rede particular de ensino. Por este motivo tem 

vontade de prestar um concurso na rede municipal no município de São Paulo, 

onde acredita que a cobrança será menor. Ao ouvir o relato da professora recém-

formada, minha ex-aluna na graduação, como pesquisadora e formadora, tentei 

compreender o quanto a falta da busca pela própria formação continuada pode 

impedir o docente de construir sua formação dentro da profissão como aponta 

Nóvoa (2009).  

 Paralela a esta constatação, como pesquisadora, debruçando-me na 

experimentação dos processos formativos durante a pesquisa, percebi a 

necessidade de me despojar do que compreendia como formação em serviço, 

daquilo que tinha por certo e definido como formadora e gestora escolar, rompendo 

barreiras para investigar e analisar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nas considerações finais são retomados os pontos principais da tese, a 

questão da pesquisa, as análises de dados coletados, indicando potencialidades dos 

processos formativos em serviço no desenvolvimento profissional. 

 A partir do momento em que foi decidida a pesquisa sobre o coordenador 

pedagógico e a ação docente surgiram muitas dúvidas, conforme as leituras de 

diferentes estudos, que apontavam para um coordenador pedagógico com inúmeras 

atribuições, que ao serem elencadas remetiam à uma indagação  que não se cala:  

até que ponto é possível encontrar tal profissional,  capaz de dar conta de tantas 

atribuições, além  da formação de professores?  

 O coordenador pedagógico é apresentado na literatura como aquele que tem 

clareza e consciência do seu papel, que orienta, que capacita, que participa, que dá 

sentido à ação, que olha, que escuta, que observa, que motiva e que forma 

professores, a partir da clareza de sua função, organizada em níveis de atuação 

como a resolução de problemas instaurados, a prevenção de futuros problemas e o 

planejamento a partir dos problemas, promovendo a melhoria da qualidade de 

ensino, sendo que não pode se deter demasiadamente em nenhum dos níveis, pois, 

se assim o fizer, comprometerá o tempo para as ações formativas, para o 

desenvolvimento profissional, o que refletirá na ação docente em sala de aula.  

 Tal indagação persistiu durante o primeiro semestre no programa de 

doutorado, parecendo certa a busca por um “super coordenador pedagógico” capaz 

de formar professores que refletissemsobre  a sua ação docente, a partir dos 

resultados do processo formativo. Ao  mesmo tempo, instigou a busca pela 

compreensão  da realidade do trabalho do  coordenador pedagógico diante de 

tantas atribuições,  em especial a formação continuada estabelecida na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como as consequências deste 

trabalho na  ação docente. 

 A partir da  experiência como docente do curso de Pedagogia, durante a 

formação  desenvolvida com os alunos e alunas do curso, objetivando a busca de 

um trabalho de coordenação pedagógica  sério e comprometido que a função exige, 

após o estudo de textos em sala de aula, os alunos e alunas  tinham  como tarefa 
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trazer para a aula seguinte uma experiência bem sucedida de coordenação 

pedagógica que os desafiasse à reflexão sobre a real possibilidade de um trabalho 

sério e comprometido com a educação. 

  As experiências positivas trazidas e compartilhadas em  a sala de aula 

apontavam para  coordenadores pedagógicos da rede pública de ensino de diversas 

regiões do Brasil, experiências estas, coletadas em revistas de educação que 

vinham de encontro à expectativa da maioria dos alunos e alunas que acreditavam 

ser deficitária a coordenação pedagógica pública. Outra proposta de atividade que 

se segui, foi a de entrevistas com coordenadores pedagógicos,  que apontavam uma 

minoria da rede pública municipal com trabalho consciente e comprometido, em 

especial, coordenadores pedagógicos da SME de Caieiras  com um trabalho 

centrado na formação continuada e desenvolvimento profissional no local de 

trabalho, com o IDEB 2009 acima da média estimada. Sendo assim, a busca pelo 

“super coordenador pedagógico”  teve como direcionamento a SME do município de 

Caieiras. 

 No segundo semestre do programa de doutorado, a disciplina Seminários 

Avançados possibilitou uma profunda reflexão sobre a pesquisa em educação nas 

áreas de  formação de professores, aprendizagem da docência e desenvolvimento 

profissional. Tal reflexão promoveu o direcionamento da pesquisa para a busca das 

contribuições de uma política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho envolvendo coordenadores pedagógicos e professores definindo a seguinte 

questão:  

 Como coordenadores pedagógicos e professores dos anos iniciais do  

ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as 

contribuições da política de pública de desenvolvimento profissional no local 

de trabalho?  

 A partir da questão posta, foram  delineados objetivos que serviram  de 

diretrizes na análise dos dados coletados na busca  das respostas referentes a 

análise de tais contribuições, sendo determinado  como objetivo geral:  

 - Analisar as contribuições da política pública educacional do Município 

de Caieiras no desenvolvimento profissional de coordenadores e professores 

no local de trabalho. 
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 Tendo como objeto de investigação a compreensão da maneira como os 

coordenadores e professores da rede municipal de ensino de Caieiras analisam as 

contribuições da política pública de desenvolvimento profissional no local de 

trabalho, alguns objetivos específicos foram delineados neste trabalho, a saber: 

 1. Conhecer e analisar os processos formativos realizados e o processo de 

reflexão explicitado pelos coordenadores pedagógicos e professores. 

 2.  Analisar os procedimentos e situações de formação e reflexão dos 

coordenadores pedagógicos  e professores durante a sua formação. 

 3. Analisar, sob a ótica dos coordenadores e professores, os fatores que 

influenciam os seus processos de desenvolvimento profissional. 

 4. Analisar, sob a ótica dos professores e coordenadores pedagógicos, como 

as estruturas formativas dos profissionais na escola têm reflexos em sua prática 

pedagógica. 

 5. Indicar potencialidades dos processos formativos para o desenvolvimento 

profissional analisado.  

 Na busca pela reposta da questão da pesquisa  o processo para atingir os 

objetivos específicos foi construído  gradativamente ao longo do tempo, durante toda 

a pesquisa, e neste momento, nas considerações finais, enquanto docente, 

pesquisadora e autora desta tese, debruçando-me na experimentação dos 

processos formativos durante a pesquisa, foi possível perceber a necessidade de 

me despojar do que compreendia como formação em serviço, daquilo que tinha por 

certo e definido como formadora e gestora escolar, rompendo barreiras para 

investigar e analisar e não apenas buscar um “super coordenador pedagógico” , que 

aliás, nunca seria encontrado uma vez que este profissional está em constante 

formação  como formador, para ter condições de formar outros formadores, os 

professores.  

 Pode-se afirmar que, de certo modo, são inúmeras as contribuições de uma 

política pública de desenvolvimento no local de trabalho  a partir da análise das CPs 

e professores participantes da pesquisa. Desta maneira, são retomadas, aqui, 

algumas falas dos participantes que reforçam tais contribuições.  
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  A política pública de desenvolvimento profissional no local de trabalho 

existente no município de Caieiras é um processo contínuo, construído a cerca de 

dez anos na SME que desenvolve diferentes projetos de formação com CPs e 

professores. 

 Para a formação de  CPs, a política de desenvolvimento profissional no local 

de trabalho tem como principal objetivo a melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem, articulando as ações da SME e as EMEFs, definindo a concepção de 

formação continuada, bem como a  concepção de ensino e aprendizagem, com 

ênfase no diálogo entre o ensinar e o aprender, a relevância social dos processos 

formativos, o conhecimento dos processos de construção do conhecimento pelos 

sujeitos de aprendizagem, a construção didática frente às necessidades dos 

formandos e a definição de recursos materiais e humanos para implementação do 

programa de formação.  

 A formação de CPs contribui para o processo de formação dos professores, 

assegurando um espaço de interlocução para análise e reflexão da própria prática, 

dos processos de ensino e de aprendizagem da produção textual e dos conteúdos 

da formação. Fazem parte do projeto conteúdos como a concepção de formação de 

professores, a rotina de estudos e planejamento e as estratégias metodológicas de 

formação: observação, registro, tematização, análise de produção. As CPs, 

descrevendo esta formação em serviço, afirmam que participam de todos os 

momentos formativos oferecidos pela SME, além de buscarem a própria formação. 

Elas consideram o próprio serviço, a prática pedagógica exercida no cotidiano da 

escola e o conhecimento adquirido, como essenciais para o exercício da função 

formadora. Tal entendimento remete a  Clementi (2007) que sugere como fator 

essencial para o formador de formadores a mobilização pessoal do coordenador na 

busca da sua própria formação.  

 Outro fator que parece colaborar  com o processo de formação das CPs,  é 

que, no exercício da coordenação pedagógica, cada CP tem sob sua 

responsabilidade um número de até oito professores;  as EMEFs cujas turmas 

possuem mais de oito turmas, podendo chegar  até 17 turmas, possuem duas CPs 

nas turmas de 1º. ao 5º. Ano. Diferente de muitos CPs de outras redes de ensino, 

que têm sob sua responsabilidade um número muito grande de turmas e professores 

de diferentes cursos, alguns abrangendo toda a educação básica. 
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 O horário diário de formação nas EMEFs também coopera para formação, à 

medida que as CPs têm contato com os professores não apenas no período em que 

estes estão em a sala de aula, mas também no horário diário destinado aos 

processos formativos. 

 Apesar de as CPs participantes serem formadoras iniciantes no trabalho de 

formação de professores, todas possuem experiência anterior na docência. Neste 

sentido, a formação em serviço das CPs torna-se fundamental não apenas para o 

exercício da função, mas também para o seu desenvolvimento profissional no local 

de trabalho, valorizando o caráter contextual, organizacional como um espaço de 

mudança. As CPs são acompanhadas com proximidade pela diretora pedagógica da 

SME, responsável pela formação das mesmas.  Segundo Marcelo Garcia (2006), o 

período de início de carreira é um período de tensões e aprendizagens intensas, 

sendo importante o apoio e acompanhamento para alcançar a competência 

profissional; período este em que são adquiridos com intensidade os conhecimentos.  

 As CPs explicitam que experiência docente acrescenta grandes contribuições  

no exercício da função formadora. O prazer de ser professora é expresso com 

recorrência e acreditam que a experiência e prazer pelo ensinar podem colaborar na 

formação dos professores que estão sob sua responsabilidade à medida que os 

levem a refletir sobre sua prática.  

Para ser coordenador pedagógico é preciso ter experiência em sala de aula. 
(CP13-Marron) 

 
O coordenador precisa passar pela sala de aula, precisa gostar, amar a 
docência senão não tem como contribuir com a formação dos professores. 
(CP14-Marron) 
Ser professor é algo maravilhoso, desafiador, e me deixa muito próxima do 
aluno, e a coordenação me permite formar professores para levarem 
qualidade aos nossos alunos; por este motivo não consigo preferir um ou 
outro. (CP11- Azul) 
Porque o coordenador poderá ser um dos agentes de mudanças das 
práticas dos professores mediante as articulações externas que realiza 
entre estes. (CP10 - Vermelha) 

  Entendem que o foco de formação é parecido para professores e CPs. 

Ambos são formadores, devendo refletir sobre a prática pedagógica de suas ações 

que envolvem o ato de aprender e de ensinar. 

O foco do trabalho é o mesmo, os alunos. Porém a coordenação não age 
diretamente com o aluno, mas com o professor, numa situação de 
responsabilidades compartilhadas e parcerias, respeito às experiências e 
busca de bases teóricas que apoiem e alavanquem o trabalho. (CP8 – 
Verde) 
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Ambas as funções me permitem proporcionar uma educação de qualidade, 
ver e participar ativamente do processo ensino aprendizagem dos alunos; 
porém o docente atua diretamente com o aluno no que se refere ao 
conteúdo e o coordenador é um mediador deste processo. (CP11- Azul) 
 

  As CPs não escolheram trabalhar na coordenação, iniciaram a função 

atendendo ao convite da SME, portanto, pode-se compreender que inicialmente 

estas CPs começaram a atuar na coordenação, e, em um segundo momento, 

iniciaram a construção do seu saber profissional por meio da experiência profissional 

e formação em serviço. 

 O Projeto Formador Leitor traz contribuições ao desenvolvimento profissional 

das CPs, agregando o respeito e o gosto à prática da leitura, bem como as 

estratégias e objetivos para a leitura como uma prática social e a conscientização do 

comportamento leitor competente enquanto formador.  Isso remete à teoria da 

equipe de formação de SME de que para a rede ter alunos leitores, são necessários 

formadores leitores. 

Durante os anos que o projeto vem sendo desenvolvido na rede, tive a 
oportunidade de ampliar meu repertório como leitora crítica e seletiva. Na 
minha formação a partir do projeto venho desenvolvendo as práticas de 
leitura com os objetivos claros. (CP11- Azul) 
 
O projeto leitor acrescentou muito e me fez refletir sobre a necessidade da 
leitura na escola sendo um ato social. Que estamos contribuindo para o 
letramento do aluno. (CP2-Amarela) 
Este projeto mudou meu olhar sobre o comportamento leitor e que ler não é 
apenas acompanhar uma leitura que se faz necessárias estratégias para 
ensinar o aluno a ler e entender. (CP9) 
O projeto despertou ainda mais o gosto pela leitura. Conhecemos e/ou 
revisitamos muitos autores e gêneros. Reconhecemo-nos como leitores 
competentes e que enquanto formadores, devemos ensinar, apresentar 
estes comportamentos. (CP13) 
Aprendi muito. A importância da leitura com os alunos, devendo ser bem 
planejada e estendendo-se não apenas a leituras literárias, mas nas 
disciplinas específicas para que o entendimento realmente aconteça 
mediante aos vários propósitos e estratégias leitoras. (CP16) 
Reconhecer a leitura como prática social; propósitos, procedimentos e 
comportamentos do leitor proficiente; familiaridade com gêneros textuais 
diversos, abordando as características gerais (do que eles costumam tratar, 
como costumam se organizar que recursos linguísticos costuma usar, para 
que servem). (CP17) 
 

 O entendimento das CPs sobre a importância da formação de professores  

auxilia no seu desenvolvimento profissional enquanto toma a formação  como maior 

desafio, recorrendo à diretora pedagógica, formadora da SME, sempre que 

necessário e às outras CPs da rede para trocar experiências, produzindo novos 

conhecimentos a serem trabalhados com os professores. De modo geral, as CPs 

analisam que os processos formativos oferecidos pela SME auxiliam e muito em seu 
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desenvolvimento profissional, à medida que acrescenta à sua carreira, elementos 

para compreenderem a importância do processo de formação de CPs e professores, 

para refletirem sobre a sua própria prática e a necessidade de sua formação 

contínua.  Considerando as dificuldades encontradas nos processos formativos, 

destacam-se como sugestões das CPs o aumento de carga horária, haja vista que a 

formação requer tempo e a rede possui muitos professores iniciantes que 

necessitam de um acompanhamento constante e na rotina escolar acontecem 

emergências que demandam tempo das CPs e, por vezes, interrompem a 

continuidade do investimento na formação. A formação em serviço requer tempo e 

conhecimento por parte do formador, no caso as CPs e  estas, precisam ter 

condições de desenvolver diferentes atividades com os professores,  objetivando a 

melhoria de sua ação docente, conforme sugere Placco (2010) ao definir  a 

formação continuada no trabalho, profissão e condição docente. Entretanto, é 

preciso a compreensão de que os professores também aprendem com outros 

professores, conforme apontam as  autoras Reali, Tancredi e Mizukami (2008), 

explicitando como as demandas formativas dos formadores necessitam de 

alternância em função da fase da careira e de características contextuais específicas 

e que os professores aprendem além dos limites dos espaços formais e tradicionais 

de formação; aprendem e ensinam com outros professores.  

 Para a formação de professores a política de desenvolvimento profissional no 

local de trabalho da SME desenvolve 07 projetos de formação (ver quadro 10 do 

capítulo III). Entretanto, neste trabalho o foco permaneceu sobre o Projeto Formador 

Leitor que objetiva, a participação em situação de contação e leitura de histórias, na 

escuta atenta e interessada de histórias e na observação e manuseio de livros, 

promovendo a seleção de um acervo de livros de qualidade, adequada a cada faixa-

etária; o estímulo à realização  com frequência e regularidade da leitura de 

diferentes histórias para os aluno; o compartilhamento das impressões sobre as 

histórias lidas e o favorecimento da manifestação dos alunos, incentivando-os a 

opinar sobre as histórias ouvidas e a manifestar sentimentos e ideias, fazendo  com 

que exponham preferências pessoais com o intuito de ampliar a possibilidade de as 

crianças avaliarem as histórias; orientação  na seleção de textos adequados ao 

propósito da atividade habitual de leitura, permitindo que as crianças apreciem e 

tenham acesso aos livros em diferentes momentos da rotina, tanto nas rodas de 

leitura quanto no cantinho da leitura e incentivo ao compartilhamento de informações 
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prévias e relevantes com os alunos sobre o que será lido para o melhor 

entendimento do texto. 

Em se tratando das contribuições da política de desenvolvimento profissional 

no local de trabalho para os professores, percebe-se que as atividades formativas  

desenvolvidas de modo geral  promovem  a reflexão sobre ação pedagógica, não se 

limitando a isso apenas, mas como uma possibilidade. As atividades desenvolvidas 

pelas CPs têm um caráter formativo e os professores pontuam como as mesmas 

cooperam para o seu desenvolvimento profissional, com o conhecimento, o incentivo 

a ser professor pesquisador, a reflexão sobre a sua prática pedagógica, a melhoria 

das estratégias utilizadas em sala de aula, a troca de experiências como 

oportunidade de produção de conhecimento, a responsabilidade como professor 

leitor, a conscientização da importância da leitura e a busca em ser modelo leitor 

para seus alunos. Os professores se colocam como instigados a buscar a sua 

própria formação. As contribuições que foram elencadas  remetem ao 

desenvolvimento no local de trabalho apontado por diferentes autores  como  

Marcelo Garcia (1999), aproximando-se também do que Christov e Placco (2010) 

descrevem de que maneira  os programas de formação continuada têm mostrado 

cada vez mais que os bons resultados requerem um enfoque na reflexão sobre a 

prática pedagógica dos professores.  

No período diário de formação, após o período de aula, os professores 

identificam  de igual modo o quanto  momentos como rotina de planejamento, 

preparo de atividades de reforço, troca de experiências e acompanhamento com a 

coordenação possibilitam o desenvolvimento profissional por meio da reflexão da 

prática pedagógica diária. Outros acréscimos ao trabalho docente, oriundos da 

atuação da coordenação pedagógica, explicitam a melhoria do trabalho 

desenvolvido  como a leitura e escrita, a decisão sobre a melhor situação didática, 

encaminhamentos, orientações e esclarecimentos quanto às dificuldades com 

alunos, sugestões de atividades, busca da melhoria e qualidade de ensino, suporte, 

segurança, crescimento e aperfeiçoamento profissional. Parecendo ser 

compartilhado o que os professores apreendem com a coordenação pedagógica 

para a melhoria da qualidade de sua aula considerando o que os professores 

descrevem como otimização do tempo, organização, troca de informação, 

esclarecimento de dúvidas, sugestões de atividades, melhor entendimento do 
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processo ensino aprendizagem, reflexão sobre a prática didática, aspectos 

pedagógicos do dia a dia e a própria formação. 

 Contribuições acerca da aprendizagem dos alunos, observada pelos 

professores,  oriundam dos resultados dos processos formativos com a 

coordenação,  sugerem reflexo nas ações docentes como o planejamento para 

leitura, nos apontamentos e registros, nas diferentes estratégias, na abordagem dos 

alunos, nas propostas à reflexão da prática, na solução de problemas, na 

intervenção pertinente, na adaptação das atividades diante das dificuldades de 

aprendizagem e na relação professor x aluno.   

 A  observação das CPs em sala de aula é um momento formativo porque 

quando a CP  observa a didática do professor, bem como o domínio do conteúdo e a 

aprendizagem dos alunos. A partir da observação desse tripé e o devido registro dos 

pontos positivos e dos pontos que podem ser melhorados, a devolutiva individual  ao 

professor  promove a reflexão da prática pedagógica em sala de aula e o auxilia  em 

seu desenvolvimento profissional na medida em que este entende que há pontos 

positivos em sua docência, que existem alguns pontos que precisam ser repensados  

a partir da reflexão sobre própria  prática pedagógica. 

 As expectativas que os professores têm sobre o trabalho das CPs, de igual 

modo, indicam auxílio e cooperação em seu desenvolvimento quando estes 

esperam que as CPs os auxiliem, sejam suportes, valorizando-os, estabelecendo 

parceria e tenham mais tempo para coordenar.  A percepção dos professores sobre 

as atividades desenvolvidas pelas CPs de que as mesmas apoiam o trabalho dos 

professores, mediam conflitos que surgem no cotidiano escolar, se reúnem 

frequentemente com os professores para a melhoria da qualidade do ensino, 

promovem a formação além de auxiliarem com as necessidades diárias da turma, 

parece ser compartilhada de igual modo. Não existindo a preocupação de fiscalizar o 

trabalho do professor apesar do tempo dispendido nas atividades burocráticas, 

dispõem de tempo para atender os professores.  

 Não obstante as inúmeras contribuições analisadas sob a ótica dos 

professores e CPs na política de desenvolvimento profissional no local de trabalho, o 

maior desafio das CPs formadoras de professores , formadoras de alunos,  é a 

formação em serviço e necessitam de mais tempo para promovê-la. 
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 Considerando tais aspectos sobre as contribuições descritas, é possível 

indicar algumas potencialidades dos processos formativos para o desenvolvimento 

profissional no local de trabalho, a saber: 

 Vontade política como ato fundamental para  a formação continuada  sair da 

legislação e percorrer seu caminho nos diferentes contextos nas secretarias 

de educação e nas escolas. Acompanhamento na implantação e 

implementação de uma política de desenvolvimento profissional do local de 

coordenadores e professores  que apontem para a formação de formadores. 

  Aplicação dos recursos financeiros já destinados para a educação para a 

política de formação para o desenvolvimento profissional no local de trabalho, 

ampliando jornadas de trabalho para que coordenadores e professores 

tenham tempo e espaço suficiente para formação com a devida valorização 

por este processo.  

 Mesmo ponto de partida e mesmo ponto de chegada de todos os envolvidos 

no processo de formação para que possibilite uma formação eficiente, que 

leve os envolvidos a refletirem sobre a sua prática pedagógica na unidade 

escolar, considerando o processo e não apenas o resultado final, 

assegurando a formação coletiva na unidade escolar.  

 Entendimento da importância sobre os processos formativos como elementos 

que possibilitem contribuições para transformações nos formadores, a partir 

de uma conscientização sobre a aprendizagem profissional no contexto 

profissional, na construção de seu saber por meio da formação no local de 

trabalho. 

 Ampliação dos processos formativos que possibilitem o desenvolvimento 

profissional de forma alternada, considerando as necessidades, 

especificidades, características e momentos na carreira dos formadores, tanto 

iniciantes quanto experientes, considerando diferentes espaços formativos 

dentro e fora da unidade escolar. 

 Planejamento, organização e acompanhamento de diferentes projetos de 

formação, construídos a partir das necessidades da unidade escolar e dos 
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formadores de professores e os próprios professores, como um processo 

contínuo, sistemático e organizado. 

 Conhecimento da aprendizagem no local de trabalho como uma construção 

coletiva de reflexão da prática e troca de experiências como possibilidade de 

produção de novos conhecimentos, com ênfase no diálogo entre o ensinar e o 

aprender. 

 Atenção do coordenador como formador de professores não apenas como 

exercício da função, mas como fator de promoção para o desenvolvimento  

profissional no local de trabalho, valorizando o caráter contextual, 

organizacional como um espaço de mudança, em especial dos professores 

iniciantes. 

 A experiência na docência como elemento agregador e complementar na 

função de coordenar. A experiência em sala de aula possibilita a vivência 

próxima do ensinar e do aprender a ensinar, que colaboram, entre outras 

possibilidades, na vivência de ensinar os professores a ensinar. 

 Plano de ação do coordenador pedagógico como elemento de organização e 

distribuição das inúmeras atribuições de sua função, com ênfase nas 

atribuições com caráter formativo, a partir de um diagnóstico das 

necessidades formativas. 

 Devolutiva de observações do coordenador como instrumento de 

reconhecimento dos pontos positivos da atuação dos professores e reflexão 

da prática pedagógica sobre os pontos que necessitam ser melhorados. 

 Avaliação dos processos formativos na unidade escolar como instrumento de 

verificação dos objetivos definidos no início dos processos e direcionamentos 

de metas e estratégias formativas. 

 Plantão de atendimento de professores como momento formativo para ouvi-

los, incentivá-los, orientá-los, acompanhando-os em seu desenvolvimento 

profissional. 



199 

 

 Definição de horários para reuniões informativas e formativas na unidade 

escolar, objetivando a definição de pautas específicas para garantia da 

ênfase no foco de formação. 

 Reconhecimento do conselho de classe como um espaço de formação, na 

medida que possibilita aos professores uma reflexão da prática pedagógica 

ao considerarem  as dificuldades dos alunos e discutirem  as providências 

para a melhoria do rendimento escolar. 

 Compreensão da escola como organização formadora de professores e 

formadores, como local que fortalece o espírito coletivo, participativo e 

democrático, percebendo a tomada de decisões como elemento para o 

desenvolvimento profissional de professores  no local de trabalho. 

 Ampliação do foco de estudo quanto ao conteúdo e estratégias formativas 

para o desenvolvimento profissional  de professores a partir da sua 

experiência no local de trabalho, das diferentes concepções de educação de 

escola e docência.  

 Formação centrada na unidade escolar, além do tempo e espaço definidos 

para formação,  mas como possibilidade de dar continuidade à formação dos 

professores de forma colaborativa, intencional, contínua, recíproca, tornando-

os protagonistas da própria formação. 

 Os formadores aprendem no local de trabalho, quando conversam sobre os 

problemas, expressam suas expectativas e necessidades, quando estudam e 

refletem sobre a sua prática pedagógica e produzem novos conhecimentos a 

partir da troca de experiências. 

 Não pretendendo esgotar as possibilidades de indicações de potencialidades, 

nem de contribuições sob a ótica dos professores e CPs referentes à política de 

desenvolvimento profissional no local de trabalho, pelo contrário, chegando  neste 

ponto,  volto  o olhar para a minha trajetória como pesquisadora, desde o início do 

programa de doutorado, durante todo o processo de construção desta tese, e,  

percebo o quanto aprendi durante os processos formativos vivenciados  dentro do 

programa, com professores doutores  com amigos, alunos do programa,  com o 

estudo e aprofundamento sobre formação de professores, aprendizagem na 
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docência, coordenação pedagógica e desenvolvimento profissional no local de 

trabalho e com a pesquisa de campo. Percebo que nunca encontraria o “super 

coordenador pedagógico” que acreditava existir em algum lugar;  o quanto me 

despojei daquilo que tinha por certo como docente, gestora escolar e pesquisadora, 

para aprender durante a minha formação que o coordenador se forma formador num 

ato contínuo, assim como os professores, e que existem possibilidades de 

processos formativos com resultados significativos que servem de direcionamento 

para a ampliação e continuidade de uma política pública de desenvolvimento 

profissional no local de trabalho. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIOS49  PARA CPs  DAS EMEF´S 

INFORMAÇÕES GERAIS  

1.  Nome da escola em que atua como CP _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Idade: (  ) até 24 anos   (  14) 25 a 35 anos  ( 3 )  36 a 45 anos  (  ) Mais de 45 

anos 

3. Estado Civil: (  ) solteiro (  ) casado  (  ) viúvo  (  ) separado/divorciado 

4.  Filhos: (  )  sim    (  ) não  Quantos?_______ 

 

ESCOLA 

5. Turnos da escola 

(   ) matutino   (   ) vespertino   (   ) noturno 

6. Número total de alunos da escola_______________ 

7.  Número de professores da escola_______________ 

8.. Horário de Trabalho como C.P._________________ 

9. A escola possui  mais coordenadores? (  ) sim   (  ) não.  

10. Há quanto tempo você é CP? 

11. Como se tornou CP?  

12. Você prefere ser: (  ) professor   (  ) CP 

       Por quê? 

13. Você poderia destacar diferenças e semelhanças nas funções de docência e 

coordenação? 

FORMAÇÃO 

14.  Formação Acadêmica 

 Rede 

Pública 

Rede 

Privada 

Curso Ano de 

Conclusão 

Magistério  

Ensino Médio 

    

Graduação     

Extensão     

                                                             
49 Algumas questões foram baseadas no  questionário  da pesquisa O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores: Intenções, 

Tensões e Contradições. Pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita. Junho/2011.  
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Especialização     

Mestrado     

Doutorado     

 

15. Quais programas ou encontros de formação que você participou nos últimos 2 

anos? 

 Número de participações 

Secretaria Municipal de Educação  

Ministério da Educação  

Parceria do MEC e a Secretaria 

Municipal de Educação 

 

Universidades Públicas  

Universidades Privadas   

Outras Instituições/Organizações  

 

16. Por ordem de prioridade, cite 3 momentos de formação que foram mais 

importante para o seu desenvolvimento profissional. 

17. O que é ser formador para você? 

18. O que você aprendeu e o que acrescentou em sua formação com Projeto Leitor 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

19. Das atividades abaixo, quais demandam mais do seu tempo na coordenação? 

 

 

 

 

 

20. 

Dessas 

 Pouco   Moderado Muito 

Atendimento aos pais    

Atendimento aos alunos    

Atendimento aos 

professores 

   

Encontros na SME    

Formação de 

professores 

   

Organização burocrática    

Organização 

pedagógica 

   

Organização de 

reuniões e encontros 

   

Outras    
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atribuições qual você considera mais desafiadora? Por quê?  

21. Quando necessário a quem você recorre quando precisa de ajuda ou orientação 

em seu trabalho de CP? 

Diretor(a)  

Outros Coordenadores  

Diretora Pedagógica (SME)  

Professores  

Literatura pedagógica  

Internet  

Outros  

 

22. Quantos professores você coordena?_______________________ 

23. Como você organiza a formação continuada dos seus professores? 

Tipo de formação: 

Encontro/curso/reunião 

Número de 

encontros 

por semana 

Carga horária 

por semana 

 

Local (sala dos 

professores, 

sala de aula, 

fora da escola) 

    

    

    

    

    

    

 

 24. Com que frequência você se reúne com a direção para tratar de problemas da 

coordenação, em especial sobre a formação de professores? 

25. Que expectativas você acha os professores têm do trabalho da coordenação? 

26. Você acredita que corresponde a tais expectativas? 

27.  Você tem acesso ao IDEB de sua escola? (   )  sim    (   ) não  

28. Atualmente, quais são suas maiores dificuldades na escola considerando sua 

atividade como formadora? 

29. Qual a sua sugestão para a melhoria do trabalho Da formação de coordenadores 

e professores? 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIOS50  PARA PROFESSORES DAS EMEF´S 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1.  Nome da escola em que atua como professor(a) __________________________ 

2.  Sua Idade: (  ) até 24 anos   (  ) 25 a 35 anos  (  )  36 a 45 anos  (  ) Mais de 45 

anos 

3. Estado Civil: (  ) solteiro (  ) casado  (  ) viúvo  (  ) separado/divorciado 

Filhos: (  )  sim    (  ) não  Quantos?_______ 

4.  Há quanto tempo é professora:_____________e nesta escola?___________ 

5. . Número total de alunos da turma _______________ 

6. Disciplinas que leciona _____________________________________________ 

7. Você é professor(a): 

(   ) concursado/efetivo    (   ) contratado    (   ) eventual    (   ) outros____________ 

8. Com que freqüência você procura a sua coordenadora pedagógica?  

(   ) freqüentemente (   ) eventualmente (   ) quase nunca 

9.  Que atividades você faz junto com a coordenadora pedagógica? 

10. Qual a periodicidade dos encontros/ reuniões de formação com a coordenação 

pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. É obrigatório? 

(  ) sim  (  ) não 

                                                             
50 Algumas questões foram baseadas no  questionário  da pesquisa O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores: Intenções, 

Tensões e Contradições. Pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita. Junho/2011. 

Formato No. de 

encontros

reuniões 

Carga 

horária  

Tipo de encontro/ 

reunião/estudo/ate

ndimento 

Individual    

Em grupo    

Semanal    

Quinzenal    

Mensal     
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12. Descreva o que ocorre em um momento de formação? 

13. Por ordem de prioridade quais contribuições pontuais que a formação continuada 

trouxe para o seu desenvolvimento profissional.  

14. Descreva um dia típico de seu trabalho como professora: 

15.  Formação Acadêmica 

 Rede 

Pública 

Rede 

Privada 

Curso Ano de 

Conclusão 

Magistério  

Ensino Médio 

    

Graduação     

Extensão     

Especialização     

Mestrado     

Doutorado     

 

16. Quais programas, cursos ou encontros de formação que você participou nos 

últimos 2 anos? 

 Número de participações 

Escola   

Secretaria Municipal de Educação  

Ministério da Educação  

Parceria do MEC e a Secretaria 

Municipal de Educação 

 

Universidades Públicas  

Universidades Privadas   

Outras Instituições/Organizações  

 

17. O que a coordenação pedagógica acrescenta para o seu trabalho como 

professora? 

18. O que você aprende com a coordenação pedagógica para a melhoria da 

qualidade de sua aula? 

19. O que você aprende com a coordenação pedagógica para aprendizagem dos 

seus alunos?  

20. O que você aprende com a coordenação pedagógica após o momento em que 

ela observa sua aula? 

21. O que você aprende com O projeto Formador Leitor? 
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22. Quais expectativas você tem sobre o trabalho da coordenação pedagógica? 

23. Quais os maiores desafios que você enfrenta como professor(a)? 

24. Como a coordenação pedagógica a auxilia diante de tais desafios? 

25. A quem você procura quando necessita de ajuda ou apenas deseja trocas 

experiências? 

Outros professores   

Coordenadora   

Diretora  

Diretora pedagógica da SME  

Supervisora de ensino da SME  

Outros  

 

26. Das atividades desenvolvidas pela coordenação pedagógica assinale as 

afirmativas que melhor descrevem a participação de sua coordenadora 

especificamente. 

 Sim  Não  Em 

parte  

A Coordenadora apóia o trabalho das 

professoras 

   

A Coordenadora auxilia nas  necessidades 

diárias com  turma 

   

A coordenadora dispõe de mais tempo com 

questões burocráticas do que pedagógica 

   

A coordenadora se reúne frequentemente 

com o corpo docente para melhoria da 

qualidade da educação. 

   

A coordenadora dispõe de muito tempo 

atendendo a emergências do dia a dia 

escolar 
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27. Que expectativas você acredita  que sua coordenadora tem do seu trabalho da  

docente? 

28. Você acredita que corresponde a tais expectativas? 

29.  Você tem acesso ao IDEB de sua escola? (   )  sim    (   ) não  

30. Você é cobrado pelos resultados do IDEB? .(   )  sim    (   ) não  

31. Qual a sua sugestão para a melhoria do trabalho de formação continuada dos 

professores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coordenadora não tem tempo para 

atender professoras  

   

A coordenadora se preocupa apenas em 

fiscalizar o trabalho das professoras 

   

A coordenadora toma decisões pedagógicas 

sem consultar as professoras 

   

A coordenadora realiza o trabalho de 

formação continuada com as professoras 

   

A coordenadora media conflitos que surgem 

no cotidiano escolar 

   

A coordenadora planeja, dirige e orienta as 

reuniões pedagógicas 
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ANEXO 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA51 COM SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  

DE CAIEIRAS-SP 

1. Descrevendo sua trajetória de vida pessoal, política e profissional poderia 

contar sobre sua infância, família, formação e experiência profissional?  

2. Há quanto tempo é Secretário da Educação do município de Caieiras? 

3. Como se tornou SME? 

4. Qual outra função o senhor exerceu além de Secretário da Educação? 

5. Que semelhanças e diferenças o senhor percebe entre a Secretaria Municipal 

da Educação e as demais secretarias do município? 

6. Quais as principais atividades que o senhor exerce enquanto Secretário da 

Educação? 

7. Dessas atividades, qual ou quais exigem mais do senhor, e por quê? 

8. Que expectativas o senhor acredita que a comunidade tem quanto à 

Secretaria Municipal de Educação? 

9. Enquanto secretário, o senhor acredita que corresponde a tais expectativas? 

10. O que o senhor julga ser fundamental para um profissional ocupar o cargo de 

Secretário da Educação? 

11. Em que área do conhecimento o senhor busca subsídios para desenvolver 

suas atividades? 

12. Descreva um dia típico do seu trabalho. 

13. Como o senhor hoje percebe o cargo de secretário da Educação diante dos 

desafios da educação no Brasil? 

14.  De que maneira o senhor acredita que a Secretaria Municipal da    Educação 

pode auxiliar a superar tais desafios? 

15.  Pensando em sua trajetória na Secretaria Municipal da Educação descreva 

as políticas públicas educacionais fundamentais em sua gestão. 

16. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? 

                                                             
51 Algumas questões foram baseadas no  roteiro de entrevista  da pesquisa O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores: 

Intenções, Tensões e Contradições. Pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita. 

Junho/2011.  
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ANEXO 4 

 

 COLETÂNIA DE ATIVIDADES – PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


