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RESUMO 
 

 
O presente estudo tem como objetivo geral investigar se as práticas formativas 
realizadas por orientadores pedagógicos (Assessores de Orientação Educacional) 
aos coordenadores pedagógicos (Assessores Pedagógicos) que atuam na educação 
infantil da Rede Municipal de Ensino de Itanhaém–SP são promotoras de 
desenvolvimento profissional. A justificativa para investigar o tema através de 
pesquisa está ligada ao fato de que a formação continuada disponibilizada em 
cursos, palestras e reuniões pedagógicas, deve ser planejada de forma qualitativa, 
de modo a acrescentar saberes que contribuam com a evolução profissional dos 
coordenadores das unidades escolares. Isso nos leva a questionamentos sobre 
como é feito o plano anual das ações formativas da educação infantil do município? 
Quais os saberes necessários para o coordenador pedagógico? Como ser um 
coordenador agente de transformação? Como é o perfil do coordenador pedagógico 
da educação infantil? Toda essa problemática é discutida ao longo deste trabalho 
com base em fundamentação teórica de autores que abordam a coordenação 
pedagógica e, sobretudo, o papel do coordenador formador. Dentre outros, podemos 
citar Placco, Almeida e Souza (2011), que falam das funções articuladoras e 
transformadoras no espaço escolar; Imbernón (2011) que trata da formação; Tardif 
(2014), acerca dos saberes necessários para a coordenação docente. Também as 
pesquisas correlatas com temas ligados à atuação do coordenador pedagógico 
como formador foram de grande valia. A metodologia de pesquisa foi desenvolvida 
com base na abordagem qualitativa, com dados coletados em campo através de 
documentos oficiais cedidos pelo Departamento de Ensino de Itanhaém-SP, 
aplicação de questionários e realização de entrevistas semiestruturadas. A análise 
criteriosa do material resultou na criação de três categorias que se mostraram mais 
relevantes e são devidamente explanadas: o coordenador iniciante; a formação; 
relação interpessoal/profissional. Este trabalho constata que mesmo os 
coordenadores iniciantes, segundo eles próprios, conseguem realizar a formação 
continuada dentro das suas unidades escolares por conta do apoio recebido; 
constata também que grande parte dos coordenadores está satisfeita com a 
qualidade e com a contribuição das ações formativas para a melhora de seu 
desenvolvimento, mas há dificuldades enfrentadas pela maioria deles nas relações 
interpessoais em todos os níveis, o que aponta para uma ação que pode ser 
implementada para a melhoria das práticas de formação, que é a inclusão de mais 
temas voltados ao relacionamento interpessoal no quadro anual das Ações da 
Educação Infantil. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Coordenadores pedagógicos, Formação de formadores. O 
coordenador pedagógico e a prática docente. Formação de professores. 
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ABSTRACT 

 
 

The present study has the general objective of investigating whether the training 
practices carried out by pedagogical advisors  (Educational Guidance Advisors) to 
pedagogical coordinators (Pedagogical Advisors) who work in early childhood 
education in the Municipal Education Network of Itanhaém – SP are promoters of 
professional development. The justification for investigating the topic through 
research is linked to the fact that the continuing education provided in courses, 
lectures and pedagogical meetings, must be planned in a qualitative way, in order to 
add knowledge that contributes to the professional evolution of the coordinators of 
the school units . Does this lead us to questions about how the annual plan for the 
formative actions of early childhood education in the municipality is made? What 
knowledge is needed for the pedagogical coordinator? How to be a transformation 
agent coordinator? What is the profile of the pedagogical coordinator of early 
childhood education? This whole issue is discussed throughout this work based on 
the theoretical foundation of authors who address pedagogical coordination and, 
above all, the role of the training coordinator. Among others, we can mention Placco, 
Almeida and Souza (2011), who talk about the articulating and transforming functions 
in the school space; Imbernón (2011) that deals with training; Tardif (2014), about the 
knowledge necessary for teacher coordination. Also the researches related to 
themes related to the pedagogical coordinator's performance as a trainer were of 
great value. The research methodology was developed based on the qualitative 
approach, with data collected in the field through official documents provided by the 
Education Department of Itanhaém-SP, application of questionnaires and conducting 
semi-structured interviews. The careful analysis of the material resulted in the 
creation of three categories that proved to be more relevant and are properly 
explained: the beginning coordinator; the formation; interpersonal / professional 
relationship. This work finds that even the beginning coordinators, according to 
themselves, are able to carry out the continuous training within their school units due 
to the support received; also notes that most coordinators are satisfied with the 
quality and with the contribution of training actions to improve their development, but 
there are difficulties faced by most of them in interpersonal relationships at all levels, 
which points to an action that can be taken. implemented to improve training 
practices, which is the inclusion of more themes related to interpersonal relationships 
in the annual framework of Early Childhood Education Actions. 
 

 
 
 
 
Keywords: Pedagogical coordinators, Training of trainers. The pedagogical  
coordinator and teaching practice. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho se inicia com a narrativa sobre minha trajetória desde a 

infância até os dias de hoje, passando pelas escolas onde estudei e onde tive o 

primeiro contato com a educação e com os mestres nos quais me espelhei. 

Professoras que me inspiraram a estudar, me profissionalizar e seguir os caminhos 

da docência. Esses acontecimentos me incentivaram a sempre buscar novos 

desafios, que se traduziram no grande sonho de me tornar Mestre em Educação. 

A principal motivação para apresentar como tema: Práticas formativas de 

coordenadores pedagógicos da educação infantil que são promotoras de 

desenvolvimento profissional, é que simplesmente não se pode, na formação 

continuada, disponibilizar uma quantidade expressiva de cursos, palestras e 

reuniões pedagógicas sem o devido cuidado com a qualidade do conteúdo 

disponibilizado. A investigação dessa problemática, embasada em amplas pesquisas 

bibliográficas e documentais procura esclarecer a questão. 

A pesquisa tem por objetivo analisar se as práticas formativas ministradas 

por Assessores de Orientação Educacional (Orientadores Pedagógicos) são 

promotoras de desenvolvimento profissional para os Assessores Pedagógicos 

(Coordenadores Pedagógicos) que atuam na Educação Infantil da Rede Municipal 

de Ensino de Itanhaém–SP.  

Na sequência o trabalho discorre sobre a ampla fundamentação teórica e 

pesquisas correlatas filtradas em meio a muitas, de diferentes Instituições, que 

nortearam e deram todo o suporte necessário para a consecução dos objetivos. 

Em seguida explana-se toda a cronologia e metodologia da pesquisa, 

passando pela sistemática do trabalho de campo com a descrição dos sujeitos e a 

explicação sobre os questionários e entrevistas que foram utilizados para a 

produção de dados.  

E por fim, a análise criteriosa dos dados fornecendo os subsídios 

necessários para a conclusão sobre o tema e também revelando uma constatação 

inesperada, que merece destaque e sugere mudanças no quadro anual das ações 

da Educação Infantil do Departamento de Ensino do Município de Itanhaém–SP. 
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2 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DA PESQUISADORA 

 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a 

fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho 

pelo qual se pôs a caminhar.”                   (FREIRE, 2005, p. 81)  

 

Enfatiza o professor Paulo Freire (2005) a importância da interpretação dos 

nossos passos, melhorando a nossa trajetória e tendo como base a bagagem 

existencial, só assim seremos capazes de melhorar nossa prática. Aprendi a refazer 

o meu percurso com a minha família, meu porto seguro. No decorrer da minha 

trajetória fui aprendendo com outros mestres a retocar, renovar minha direção, 

corrigindo a minha postura, aprimorando, refletindo cada passo do trajeto escolhido, 

seguindo em busca do sonho de ser professora, sonho que me fez transpor as 

pedras que encontrei pelo caminho.  Uma estrada de transformações, lágrimas, lutas 

que valeu e continua a valer a pena. 

Sou a filha caçula de uma família de seis irmãos, sendo cinco mulheres e um 

homem. Tive uma infância simples, mas repleta de muito carinho, alegrias e 

principalmente de muita fé. Minha mãe era analfabeta, mas sábia, muito cedo fui 

órfã de pai e meu primeiro contato com a educação me deixou encantada com o 

magistério. Tornei-me uma professora mirim por força do destino, descobri meu 

caminho e num desfecho improvável, mas não impossível, superei as mestras nas 

quais me espelhei, passando pela docência e coordenação, chegando à direção de 

uma Instituição de ensino particular. Isso me incentivou e me conduziu a um grande 

sonho, do qual estou a um passo, que é ser Mestre em Educação referendada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Estudei sempre em instituições públicas e o meu primeiro contato com a 

escola foi quando ingressei no Grupo Escolar “Coronel José Campos Arruda 

Botelho” em Boituva, cidade do interior do Estado de São Paulo. Foi lá que tive o 

privilégio de conhecer professoras mágicas. Mágicas porque encantavam com suas 

aulas repletas de afetividade e aprendizados, mesmo o nosso país estando sob o 

regime militar. Era um período em que professores e alunos não tinham o direito de 

se expressarem livremente. 

As boas lembranças das minhas quatro professoras: da primeira série Dona 

Laurita, segunda série Dona Luci, terceira série Dona Dora, uma senhora que 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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primava pela riqueza de detalhes, quarta e última série do grupo Dona Lilian, muito 

enérgica, mas de uma doçura incomparável. Lembro-me das suas palavras quando 

fui me despedir, pois estava me mudando para São Paulo. “Mostre aos seus novos 

professores o quanto você é ótima aluna e nunca desista do que deseja”. 

Minha vivência nesse ambiente escolar foi um período de muito aprendizado 

e emoções positivas, deixando registrado em minha memória, momentos repletos de 

felicidade, acolhimento e transformação. Quando passei para a terceira série, aos 

oito anos, (atualmente equivalente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de nove 

anos), por força do destino me tornei uma professora mirim. Uma colega de sala 

sofreu um acidente e não poderia frequentar as aulas até se recuperar. Como eu era 

uma aluna aplicada e gostava de ajudar os colegas, a minha professora solicitou que 

eu por três vezes na semana, reproduzisse as aulas na parte da tarde para minha 

colega impossibilitada de frequentar a escola. Aceitei prontamente e minha mãe foi 

chamada à escola para dar o seu consentimento. Tive todo o apoio da minha família 

e passei a frequentar a casa da minha professora, o que para uma criança de 

apenas oito anos era uma emoção inigualável. A professora olhava o meu caderno, 

corrigia e me explicava tudo o que eu tinha que fazer para “ensinar” minha colega da 

melhor forma possível. Fui uma dedicada professora mirim por aproximadamente 

dois meses e quando a minha colega voltou a frequentar as aulas, conseguiu 

acompanhar a sala sem apresentar nenhuma defasagem. 

Recordo-me até hoje com muito carinho de todas as minhas professoras em 

detalhes: os trajes, as aulas, as leituras, o carinho e a delicadeza ao segurar a mão 

de cada aluno para ensinar o traçado de cada letra. A convivência com essas 

maravilhosas mestras me deu a certeza de que queria ser professora como elas. 

Firme mas com doçura, encantando e despertando sonhos. 

A paixão de ser professora ficou guardada por muitos anos.  Mudando para a 

grande São Paulo, fui cursar o antigo ginásio que hoje se denomina Fundamental II 

no período noturno, pois passei a trabalhar aos 11 anos como babá. Nessa escola 

fiz muitos amigos entre os professores e a direção. Após a conclusão dessa etapa, 

fui cursar o Colegial, hoje Ensino Médio, em outro estabelecimento. Nessa época, 

trabalhava como escriturária num grande banco durante o dia e estudava à noite, 

mas via o meu grande sonho de me tornar professora cada vez mais distante, pois o 

curso de Magistério disponível era somente diurno. 
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No último ano do Ensino Médio em 1979, conversando com uma professora, 

fui informada de que havia uma escola particular na cidade de São Paulo onde se 

cursava o magistério em três anos, caso houvesse concluído o Ensino Médio. E o 

melhor, o curso era noturno. Apesar de todas as adversidades, da falta de recursos, 

da falta de tempo e da distância da escola, fui em busca do meu sonho e comecei a 

cursar o Magistério. Com os estágios, tive o privilégio de passar a ser professora 

substituta na mesma escola onde conclui o Fundamental denominado nos anos 80 

de Ginásio. 

Atuei como professora em todas as séries/anos do Ensino Fundamental I. Ser 

professora substituta é a cada dia se reinventar, aprendendo com os incidentes 

críticos repensando a minha prática docente, sabendo que sempre havia uma sala 

de aula me esperando. Nessa escola conclui o magistério e ingressei para o curso 

de pedagogia na Faculdade Campos Salles, na cidade de São Paulo. Foram três 

anos de muito estudo e correria.  

Trabalhava no período matutino como escriturária e no vespertino como 

professora substituta. No primeiro ano do curso de pedagogia precisamente em 

maio de 1985, tive o privilégio de participar pela primeira vez de uma palestra com o 

professor Paulo Freire, no auditório da Faculdade que estava lotado de estudantes 

de vários cursos. Todos queriam ver e ouvir esse famoso mestre. Nessa palestra ele 

contou aos estudantes a sua história, os desafios que encontrou e que ainda 

encontrava. Foi gratificante ouvi-lo e ver que sua trajetória também teve incertezas, 

transformações, mas principalmente muita paixão pela educação. 

A segunda palestra da qual participei foi quando já estava no último ano do 

curso de pedagogia em 1987. Esse momento com o professor Paulo Freire foi 

destinado somente aos estudantes de pedagogia. Ele estava bastante resfriado e 

falou da Importância de ser professor. Foi uma noite de muita reflexão. No auditório 

a atenção era total e nada rompia o silêncio que se fez diante das palavras de um 

Mestre, que nos mostrava um coração gigante e uma paixão encantadora pela 

educação. 

No final da palestra o professor Paulo Freire teve a humildade de abraçar os 

estudantes e desejar que todos tivessem muita paixão em suas trajetórias de vida 

pessoal e profissional e jamais desistissem de lutar. 

Paulo Freire lutou para que todos tivessem acesso à educação e, mesmo 

perseguido pelo regime militar não desistiu de melhorar a educação e lutar pelos 
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excluídos. Ele foi preso após o golpe militar de 1964 por ser considerado ameaçador 

devido ao método de alfabetização inovador que havia criado, o qual consistia em 

não simplesmente alfabetizar, mas promover a crítica e a atuação das pessoas na 

sociedade. 

Reviver minhas memórias para escrever sobre esses momentos marcantes 

em minha trajetória profissional me fez recordar o filme que assisti há pouco tempo: 

O aluno (2010). O filme reconta a história de Kimani Maruge Ng’ang’a, um queniano 

que também foi preso e torturado por querer ver seu povo livre. Quando seu governo 

lançou um programa de escola para todos, Maruge lutou novamente para conseguir 

ser aceito no programa que era destinado a crianças, desse modo, obtém o apoio de 

uma das professoras e consegue ser aceito em uma escola. Lutou até o fim de seus 

dias por educação para todos, pois acreditava que a educação era a solução para se 

ter uma sociedade melhor. Da mesma maneira que Maruge levantou a bandeira de 

educação para os pobres, Freire lutou pelos oprimidos e para que todos fossem 

alfabetizados. 

Tive a oportunidade de prestar concurso para a Fundação Bradesco que é 

mantida pelo banco de mesmo nome. Após realizar as provas escrita e prática, 

seguidas de várias entrevistas, me tornei parte dessa Instituição. Guardo até hoje 

em minha memória o telefonema informando que estava aprovada e deveria 

comparecer munida de todos os documentos para admissão imediata. Foi quando 

deixei de ser escrituraria e passei a ser professora em tempo integral. Trabalhei na 

Unidade Matriz em Osasco na Grande São Paulo, que dispunha de infraestrutura 

que favorecia o desempenho educacional dos alunos e também fazia investimentos 

na formação dos docentes. 

Nessa escola fui por cinco anos professora da segunda série. Vivenciei 

nesses anos, que os momentos formativos promovem o desenvolvimento 

profissional do professor. Pude ver de perto a importância do papel formador do 

coordenador pedagógico e os saberes que ele constrói para poder desenvolver a 

formação continuada por meio de leituras de textos, diálogos e trocas entre pares. 

As formações também aconteciam individualmente na devolutiva do caderno de 

bordo, quando a coordenadora me fez refletir sobre a indisciplina em sala de aula, 

orientando-me a buscar outras estratégias para lidar com os momentos conflitantes 

com os alunos.  
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Foi nessa instituição que percebi a importância da formação continuada, onde 

tive a oportunidade de aprender com as reflexões e estudos nos momentos de 

formação. Alarcão (2011, p. 43) escreve sobre a formação do professor reflexivo: 

 
[...] é interessante que possamos desconstruir o que se pode ter estado 
subjacente a tão grande adesão para compreendermos o que somos como 
professores e como nos sentimos nesta profissão, mas também o que 
alguns de nós sentem e são como formadores.  
 

Foi com essa desconstrução que comecei a me compreender como 

profissional, na troca com o outro, na capacidade de pensamento e reflexão. Deixei 

de ser uma mera multiplicadora de ideias e práticas para me tornar uma professora 

pensante e criativa que antes não se percebia. Mudei minha prática e postura em 

sala de aula, passei a ver as dificuldades de aprendizado que aconteciam com meus 

alunos já com um olhar de conhecimento. 

Os momentos de formação continuada contribuíram para meu 

profissionalismo docente. Acredito que se queremos avanços significativos em 

nossos alunos e em nós mesmos, temos que repensar em nossas práticas, nossas 

concepções e as relações que estabelecemos com os outros. Isso me remete a dois 

autores que destacam essas questões que me fizeram refletir e me reinventar: 

Imbernón (2011, p. 47) quando diz “Quem não se dispõe a mudar não transforma a 

prática. E quem acha que já faz tudo certo não questiona as próprias ações”, e 

Freire (2004) quando afirma que é difícil mudar porque requer esforço, provoca 

incertezas, medos, angústia e insegurança. Em compensação a mudança traz novas 

possibilidades de aprender, melhorar a prática e crescer profissionalmente. 

Em 1991 eu estava no auge da carreira profissional, quando descobri que a 

docência passaria a ser compartilhada com a maternidade. Com a maternidade veio 

também uma maturidade pessoal e profissional. Mesmo com a formação continuada, 

precisei me tornar mãe para mudar as concepções que estavam enraizadas em 

mim, dentro de uma postura de professora que tinha o olhar somente no avanço e 

não conseguia enxergar que o erro é uma construção para transformação.  

Foi um ano de muitas alegrias, pessoais e profissionais. Pessoal por ter me 

tornado mãe e profissional por estar sendo reconhecida pelo trabalho com meus 

alunos. Vinha investindo em minha formação para me tornar uma professora mais 

capacitada. Foi nesse ano que sofri um grande impacto, perdi a minha mãe, meu 

porto seguro, aquela que tantas vezes sabiamente havia me orientado, me guiado e 
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me dado forças para nunca desistir dos meus sonhos. Mesmo fragilizada enfrentei a 

sala de aula, e recebi dos meus alunos a força que precisava para continuar. Tive 

que me reinventar e enfrentar a maternidade fragilizada e sozinha. Como a vida é 

feita de escolhas tive que escolher entre ficar e crescer profissionalmente ou buscar 

qualidade de vida para o meu filho. 

Mudei para o Litoral Paulista e fui trabalhar em uma instituição privada como 

professora do quinto ano. O que me surpreendeu nessa unidade escolar foi que em 

cada sala de aula havia uma professora auxiliar para ajudar o professor. Aprendi a 

utilizar material apostilado, que não exigia tanta preparação como nas outras 

instituições nas quais eu havia trabalhado e as salas contavam com no máximo 20 

alunos. 

Como professora nessa instituição, percebi que os alunos não tinham o hábito 

de ler, por isso desenvolvi um projeto de leitura com todos eles. Para despertar o 

gosto pela leitura comecei contando histórias e usei como referência o livro 

Literatura Infantil: Gostosuras e Bobices, de Fanny Abramovich. Com o 

desenvolvimento do projeto acabei me destacando na escola e com isso fui sendo 

reconhecida pelos mantenedores, direção e famílias, mas infelizmente despertei um 

sentimento de rejeição em muitos professores. Fui excluída pelo corpo docente por 

fazer algo diferenciado da equipe dessa unidade escolar.  

O trabalho repercutiu muito positivamente na vida dos meus alunos e famílias, 

e após dois anos como professora fui convidada a ser coordenadora. Passei então a 

coordenar do 1ª ao 5º ano do ensino fundamental. Mesmo tendo alguns anos de 

experiência na docência, passar a ser o coordenador pedagógico é trocar a 

responsabilidade da sala de aula por um contexto escolar bem mais complexo 

necessitando de uma nova rotina e do desenvolvimento de novos saberes e novas 

práticas.  

Por onde começar com uma equipe docente que não aceitava mudanças e na 

qual cada um estava em sua zona de conforto? Mudar velhos hábitos gera 

desconforto e incertezas. Tinha um grande desafio pela frente, principalmente por 

não ter a formação necessária para ser um coordenador de transformação. O que eu 

tinha era uma vontade muito grande de realizar um trabalho de mudança com 

qualidade. Fiz um levantamento muito simples para saber por onde começar. Montei 

um questionário para os professores responderem e dai iniciaríamos o nosso 

trabalho. A equipe do fundamental I era composta por seis professores e seis 
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professores auxiliares. O questionário continha quatro perguntas: 1ª Quanto tempo 

de magistério nessa unidade escolar, 2ª Sobre a formação, 3ª O que gostariam de 

melhorar, 4ª O que esperavam da nova coordenação. Com o levantamento das 

respostas, parti do ponto que tinha que conhecer a minha equipe, mostrar a 

importância de mudar as suas práticas e formar uma equipe verdadeira e não um 

grupo de pessoas. Foi com esse levantamento que comecei a minha jornada como 

Coordenadora. O primeiro passo foi acolher os professores, ouvindo-os em suas 

incertezas e angústias e mostrando que estaria ao lado de cada um. Em seu livro Os 

Idiomas do Aprendente, Alicia (2001, p. 63-64), descreve o diálogo entre duas 

irmãs sobre aprender e ensinar: 

 
Vou aprender a nadar – disse Silvina com a alegria de seus seis anos 
recém-feitos. – Vai nadar? – intervém a irmã, três anos mais jovem. – Não, 
vou aprender a nadar. – Eu também vou brincar na piscina. – Não é o 
mesmo. Eu vou aprender a nadar – diz Silvina. – O que é aprender? – 
Aprender é...como quando papai me ensinou a andar de bicicleta. Eu queria 
muito andar de bicicleta. Então...papai me deu uma bici... menor do que a 
dele. Me ajudou a subir. A bici sozinha cai, tem que segurar andando... – Eu 
fico com medo de andar sem rodinhas. – Dá um pouco de medo, mas papai 
segurava a bici. Ele não subiu na sua bicicleta grande e disse “Assim se 
anda de bici...” Não, ele ficou correndo ao meu lado, sempre segurando a 
bici... muitos dias e, de repente, sem que eu me desse conta disso, soltou a 
bici e seguiu correndo ao meu lado. Então eu disse: Ah... APRENDI! Uma 
mulher que escutava a cena de longe não pôde deixar de ver a alegria do 
“aprender” pronunciado, que havia se trasladado até o corpo da menor e 
aparecia no brilho de seus olhos. – Ah! Aprender é quase tão lindo quanto 
brincar – respondeu. 
 

Fui ser aprendente e ensinante ao assumir a coordenação. Aprendente com 

meus professores, conhecendo-os, dialogando, aprendendo a ser coordenadora e 

ensinante, orientando-os, questionando-os e transformando as situações na qual 

estavam aprendendo, e quando estavam prontos, eu os soltava para andarem sem 

rodinhas e ia sempre acompanhando, ao lado sentindo que estaria ao lado de cada 

um. Foi um período de muitas mudanças, até o grupo de professores 

compreenderem a importância de toda a transformação. Consegui bons resultados 

em dois anos. Não tinha noção da importância do coordenador, fui aprendendo com 

os acontecimentos do dia a dia. Usei como referência para me constituir como 

coordenadora os encontros que tive quando era professora na Fundação Bradesco. 

 Em minha trajetória sempre fui muito acolhida em todos os lugares onde 

estive e o maior patrimônio que eu tinha, no momento em que estava iniciando como 

coordenadora, eram as minhas experiências de grupo como professora e a minha 

afetividade. Acolher os professores foi um momento de renovação. Sentirem-se 
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ouvidos e percebidos e descobrirem que tinham alguém para caminhar juntos fez 

toda a diferença entre um simples grupo de educadores e uma verdadeira equipe 

docente. 

Felizmente foram mais acertos do que erros nessa caminhada em que me 

constitui como coordenadora e ao longo do caminho fui aprendendo e melhorando a 

cada dia. 

Fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, pois sentia a necessidade de 

buscar um aprimoramento para uma atuação mais eficaz como coordenadora e 

dessa forma orientar melhor os professores. Essa formação me ajudou a ter uma 

visão ampla de como ser uma coordenadora mais engajada. Ao término da pós-

graduação assumi também a coordenação da Educação Infantil. Nesse momento 

transformei o espaço da educação infantil num espaço de brincar, pois queria que as 

crianças fossem apenas crianças e pudessem aprender brincando. 

Busquei nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), de acordo com a Resolução nº 5/2009 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), (Brasil, 2009, art. 4º), 

fundamentos para transformar a educação infantil num espaço significativo para as 

crianças. 

 
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
 

Transformei juntamente com os professores a educação infantil em um 

espaço onde a criança era a protagonista da sua história e de seus direitos. No 

período que fiquei nessa unidade, a educação infantil era repleta de atividades 

lúdicas, incentivava muito as professoras a saírem da sala de aula. Conforme 

descrito na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017), doravante (BNCC), os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são: 

 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e 
do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
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 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a 
escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 
diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 
em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário. 

 

Pelo trabalho desenvolvido a Educação Infantil ganhou destaque e em dois 

anos tínhamos aumentado o número de alunos na escola. A educação infantil 

passou a ser um espaço privilegiado de desenvolvimento para as crianças, ainda 

antes da publicação da BNCC, fui ampliando o espaço do brincar, mostrando a cada 

professor o quanto esse momento era prazeroso e que um aprendizado não 

necessariamente tem que ser dentro de sala de aula. 

Com a experiência adquirida nessa unidade escolar, fui convidada a ingressar 

no período contrário da escola privada, na Rede Municipal de Ensino de Itanhaém-

SP como Coordenadora do Departamento de Ensino. Coordenei as escolas de 

Educação Infantil, salas de Pré I e Pré II de toda rede municipal, depois os terceiros 

anos do Ensino Fundamental, período que me deu a oportunidade de me constituir 

como formadora. Foi durante esses anos que tive o contato com a formação de 

Coordenadores e professores e foi nesses encontros que tive a certeza de que 

gostaria de trabalhar com formação de professores. 

Fiquei três anos exercendo essa tarefa e me apaixonei. Consegui ver de perto 

a falta de incentivo, a desvalorização dos educadores de creche e professores de 

Educação Infantil. Ao sair da Prefeitura, fiquei muito feliz ao encontrar professores 

que continuavam buscando melhoras em suas práticas e reflexões como em nossos 

encontros. Fusari (2006, p. 23) explica que: 

 
A formação contínua na escola e fora dela dependem, como dissemos, das 
condições de trabalho oferecidas aos educadores, mas depende também 
das atitudes destes diante de seu desenvolvimento profissional. Não 
podemos relegar a formação contínua exclusivamente à responsabilidade 
do Estado. Cada educador é responsável por seu processo de 
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desenvolvimento pessoal e profissional; cabe a ele o direcionamento, o 
discernimento e a decisão de que caminho percorrer.  
 

Fui convidada a assumir a coordenação do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio da unidade escolar onde já atuava como Coordenadora, só que agora em 

período integral. Era necessário realizar um trabalho de qualidade, pois estava 

havendo uma evasão de muitos alunos para outras escolas privadas concorrentes. 

Comecei com uma nova equipe, os professores do Fundamental II e Médio. A 

aceitação não foi muito positiva, mas a experiência na rede municipal ajudou na 

minha constituição como coordenadora, pois era agora uma coordenadora com uma 

trajetória e com experiências construídas. 

Enfrentei muitos desafios, mas com saberes adquiridos, tinha clareza em 

como proceder. Assumi a coordenação geral da unidade escolar e consegui em um 

ano aumentar o número de alunos na escola e também conseguimos colocar muitos 

deles em universidades renomadas do Brasil, incluindo meu filho, que terminou o 

ensino médio e veio para São Paulo estudar na Universidade de São Paulo – USP. 

Fiquei por doze anos na coordenação dessa escola, após esse tempo fui investida 

no cargo de Diretora Pedagógica, mas continuei assumindo também a coordenação. 

Nessa instituição permaneci por dezenove anos e não consegui investimentos para 

a formação continuada. Tentei muitas vezes fazer a formação, mas infelizmente a 

falta de remuneração não contribuía para a efetiva participação dos professores. 

Christov (2012, p. 9-10) afirma que: 

 
A educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e 
do fazer humanos como práticas que transformam constantemente. A 
realidade muda e o saber que construímos sobre ela precisa ser revisto e 
ampliado sempre. Dessa forma um programa de educação continuada se 
faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente 
para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como 
atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. 
 

Como não tínhamos um espaço para discussão, reflexão sobre a prática dos 

educadores envolvidos as transformações desejadas não eram alcançadas, mesmo 

tendo uma equipe comprometida e colaborativa, estávamos sempre apagando 

incêndios em vez de atuar dentro de um contexto para a resolução dos problemas. 

Essa falta de valorização foi me incomodando por estar sempre buscando 

melhorias e não consegui obtê-las. Resolvi buscar outros caminhos. Tenho em mim 

que educação tem que ser feita com responsabilidade de todos os envolvidos, 

comprometimento e amor. 
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Depois de alguns anos somente na gestão voltei para a sala de aula em outro 

município do litoral paulista buscando novos desafios. Nesse momento lidei com a 

fome, o descaso, o abandono e fui rotulada por querer fazer o melhor por meus 

alunos.  

O gestor não tinha interesse em proporcionar melhorias para os alunos, que 

julgava estarem acostumados com pouco e acreditava que crianças carentes 

necessitam apenas de comida. A escola necessitava de segurança e uma biblioteca, 

pois os livros ficavam num depósito ao qual as crianças não tinham acesso, junto 

com dezoito computadores que estavam na caixa há mais de três anos, sem 

nenhuma providência prática para a sua utilização. A única preocupação daquela 

gestão era que não faltasse a merenda das crianças. Nesse período aprendi muito, 

principalmente que o professor pode mudar a vida de uma criança 

23ndependentemente de seu nível sócio-econômico. 

 
[...] ensinar é, assim, a forma que toma o ato de conhecer que o professor 
necessariamente faz na busca de saber o que ensina, para provocar nos 
seus alunos seu ato de conhecimento também. Por isso, ensinar é um ato 
criador, um ato crítico. A curiosidade do professor e dos alunos, em ação se 
encontra na base do ensinar aprender (BARRETO, 1998, p. 70). 
 

Busquei despertar em meus alunos a alegria do conhecimento, a sutileza do 

aprender e a beleza de cada letra, de cada palavra, de cada poema lido. Como 

apreciar o desabrochar da primavera. A carência maior dessa realidade escolar era 

principalmente a de conhecimento. Os alunos necessitavam ser ouvidos, 

estimulados e precisavam de pessoas que fizessem a diferença em suas vidas. Só 

por meio da educação de qualidade conseguiremos promover o acesso ao 

conhecimento e à informação, esse é um dos caminhos que diminui a desigualdade 

socioeconômica.  

Promovi muitos momentos de aprendizagens significativas aos meus alunos. 

A minha trajetória ajudou muito a construir para os alunos dessa comunidade um 

ambiente escolar motivador. Trouxe a comunidade para dentro da escola e consegui 

a união de todos os professores que lecionavam no período da tarde. A direção era 

muito ausente, não se importava com o que era feito e a coordenação raramente 

estava presente. 

Aprendi muito com meus alunos. Uma grande lição que me ensinaram é que 

quando estamos conseguindo mudar a vida de uma criança carente para melhor nos 

tornamos muito felizes. Trabalhei durante muito tempo em escolas privadas, mas foi 
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nessa unidade pública que vi um brilho encantador nos olhos dos meus alunos 

quando mostrava a eles um novo conhecimento. Quantos questionamentos, 

perguntas; era maravilhoso. Fiquei muito pouco nessa unidade escolar porque 

ingressei por processo seletivo que se encerrava no final do ano letivo. Foi o melhor 

ano da minha vida. Encerrei a minha passagem por essa escola com muita alegria 

porque acredito ter lançado em cada um de meus alunos o desejo pelo 

conhecimento. 

No final desse ano letivo tive uma nova transformação em minha vida pessoal 

que mudou meu olhar profissional, a chegada da Laura minha neta. Tornei-me vovó 

e passei a ter um novo olhar. Não digo que ao envelhecermos nos tornamos mais 

pacientes, mas que com a experiência adquirida nos tornamos pessoas melhores, 

mais flexíveis e sabendo olhar à nossa volta.  

A educação e o conhecimento são processos de busca, em que a 

criatividade, a transformação e o saber, em que se inventa e reinventa estão 

presentes. Como Freire (2005 p. 67) ensina: “[...] é práxis que implica a ação e a 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. 

Foi nesse constante processo de reinventar e refletir que continuei a minha 

trajetória e fui buscar outros caminhos. No ano seguinte fui convidada para ser 

coordenadora de uma escola privada na cidade onde moro, que é onde me encontro 

até hoje. Nessa instituição escolar, a gestora e o mantenedor não medem 

investimentos para a formação da equipe docente e valorização dos profissionais.  

Com a instalação dos momentos de formação continuada, percebi que os 

professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I são mais receptíveis a 

discussão nos momentos de estudos que consequentemente  promovem mudanças 

significativas em sua prática docente. Os professores do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio são mais resistentes às mudanças por serem professores com mais 

tempo na escola e como nunca houve momento de discussão e reflexão é tudo novo 

e toda mudança gera um processo de desconforto. Neste sentido Bruno (2012, p. 

16), afirma que: “Uma das dificuldades do trabalho coletivo está no confronto de 

expectativas e desejos dos sujeitos envolvidos. Dificuldade que precisa de 

condições especiais para ser superada”. 

Sabemos que o trabalho coletivo é uma conquista difícil de ser alcançada, 

necessita do envolvimento de todos e principalmente o interesse nessa mudança da 

prática docente. A capacitação se faz necessária para transformar o fazer humano 
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em saberes acadêmico. Em relação a essa questão, Garrido (2000, p.10) afirma 

que: 

 
Esse trabalho torna-se ainda mais difícil porque constitui uma prática nova 
em nossa instituição escolar, sobre a qual não há experiência acumulada 
em nosso meio e para a qual muitos professores não se sentem 
preparados. Daí cobrarem propostas e soluções prontas do professor-
coordenador.  
 

Os momentos de formação com os professores especialistas ou (PEB III), são 

momentos de muita construção. É uma equipe engajada, mas com resistências a 

mudança. A cada reflexão feita, na troca com o outro percebo uma mudança bem 

sutil na prática de cada professor. Em sala de aula estão mais acessíveis e deixando 

a escola mais humanizada. 

Há pouco tempo me emocionei com a fala de um professor, ou melhor, 

segundo Antunes (2014, p. 13) “um professauro”, quando se referia aos alunos com 

baixo desempenho e sugeria que deveriam ser todos reprovados. Num momento de 

reflexão individual ele me disse: -- Tenho pensado muito sobre reprovação e hoje 

posso dizer que isso não leva o aluno a lugar algum. Venho mudando as minhas 

estratégias em sala de aula para que todos tenham condições de avançar. 

Sinto que tenho uma participação nessa mudança. Quando iniciei sempre 

reforcei com todos que devemos acolher cada um em nosso caminho, ter 

conhecimento e certeza daquilo que fazemos e que só através da formação 

conquistaremos o sucesso. 

Os momentos de formação continuada têm sido de muita leitura, reflexão, 

discussão, diálogos, conscientização e teoria atrelada à prática, procurando 

melhorar as ações e propiciando condições para o desenvolvimento profissional. 

Considero o momento de formação essencial para um trabalho de sucesso na 

escola, sei que nem sempre encontraremos avanços por parte de todos, mas 

acredito que são desafios que devem ser superados por mim, como coordenadora. 

O coordenador pedagógico tem a responsabilidade de instigar o docente nos 

momentos formativos, na reflexão da sua prática, para promover mudanças na sala 

de aula e na dinâmica da escola, o que conduz a um impacto bem mais produtivo e 

significativo no processo educativo. 

Ver a escola onde trabalho toda engajada por meio do desenvolvimento de 

um trabalho coletivo pautado na ação-reflexão-ação almejando um mesmo objetivo, 

que é um ensino de excelência respeitando o tempo e espaço de cada aluno e 
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transformando a escola num espaço humanizado onde aprendemos com o outro, 

tornando as ações significativas para cada um dos envolvidos, alunos, professores, 

coordenação, direção, mantenedores e comunidade escolar é contribuir 

grandemente para o sucesso da educação. 

Mais do que uma ferramenta de ensino, a formação atua no desenvolvimento 

acadêmico, fazendo com que o professor tenha mais subsídios para a sua atuação, 

para a melhora da sua prática e, consequentemente, a melhoria do ensino. 

O curso de Mestrado Profissional despertou em mim o desejo de pesquisar 

sobre práticas formativas de coordenadores da educação infantil que são 

promotoras de desenvolvimento profissional. Isso veio da preocupação de melhorar 

os profissionais da educação infantil para que tenham consciência do seu papel 

enquanto formadores da primeira infância.  

Busquei no Mestrado Profissional me encontrar como formadora num 

contexto acadêmico e compreender melhor como ser uma coordenadora formadora, 

muito mais confiante e preparada para enfrentar os desafios da formação 

continuada. 
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3 A PESQUISA 

3.1 Problemática da Pesquisa 

No cotidiano escolar é comum ver coordenadores pedagógicos descreverem 

a necessidade de evoluir profissionalmente e quererem pesquisar sobre práticas 

formativas que contribuam para o seu desenvolvimento profissional. Esse 

questionamento, para mim, está interligado à minha experiência como professora e 

depois como coordenadora pedagógica, quando comecei a me perguntar sobre o 

papel formador do CP e como as formações promovem o desenvolvimento 

profissional dos docentes. 

Vejo essas mudanças significativas na prática docente. Os saberes que 

precisamos adquirir ao logo da nossa trajetória que auxiliem no desenvolvimento 

profissional e formação continuada são um grande desafio para o coordenador. 

As leituras e discussões realizadas nos momentos formativos de minha 

trajetória me levaram ao amadurecimento da ideia de pesquisar sobre práticas 

formativas. Nesse contexto surgiu o tema da pesquisa: Práticas formativas de 

coordenadores pedagógicos da educação infantil que são promotoras de 

desenvolvimento profissional. 

A pesquisa trata de compreender melhor como ser um coordenador formador 

que contribui efetivamente para o desenvolvimento profissional docente. Quais os 

saberes necessários para o CP?  Como ser um coordenador agente de 

transformação? Como é o perfil do CP da educação infantil? Essas inquietações me 

levaram a traçar o objetivo da pesquisa que aqui se apresenta. 

 

3.2 Objetivo Geral  

O objetivo geral desta pesquisa é investigar se as práticas formativas 

realizadas por Orientadores Pedagógicos (Assessores de Orientação Educacional) 

aos Coordenadores Pedagógicos (Assessores Pedagógicos) que atuam na 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Itanhaém–SP são promotoras de 

desenvolvimento profissional. 
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3.3 Objetivos Específicos 

 Saber se as ações formativas são relevantes para o desenvolvimento 

profissional dos coordenadores pedagógicos; 

 Levantamento do contexto da Rede Municipal de ensino na educação infantil, 

 Análise do grupo de orientadores educacionais e dos coordenadores 

pedagógicos da educação infantil; 

 Apontar ações que possam ser tomadas para a melhoria das práticas de 

formação continuada na Educação Infantil. 

 

O mapa conceitual com as etapas da pesquisa, desde a problemática até a 

conclusão, pode ser visto na figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 – Mapa conceitual das etapas da pesquisa

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Aprofundar estudos nas pesquisas do Coordenador Formador da Educação 

Infantil vem ao encontro das minhas inquietações, como profissional que tem a 

função de produzir a articulação crítica entre professores e seu contexto, para a 

construção da melhora de sua prática educativa. Percebo que parte das minhas 

inquietações se refere não só à carência de subsídios em minha formação inicial, 

mas também se deve às urgências da minha rotina diária na função de 

coordenadora e aos conflitos do cotidiano escolar existente dentro da minha 

unidade. Muitas vezes me sinto mais um bombeiro apagando incêndio fora de 

controle do que uma coordenadora pedagógica. Nesses momentos me questiono se 

posso estar errando na condução da minha equipe tão engajada. O que fazer para 

amenizar e melhorar toda essa situação? 

Escolher a Educação Infantil para aprofundar a minha pesquisa vem da 

preocupação de exercer o papel de prioridade imprescindível como Coordenador 

Formador, que é contribuir para o aprimoramento dos profissionais, para que tenham 

consciência do seu papel enquanto formadores da primeira infância. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 As pesquisas correlatas 

 

As pesquisas realizadas no decorrer do semestre foram o início de um novo 

olhar, a tomada de novas linguagens e um novo comprometimento. Elas se iniciaram 

em sites de busca como o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), nas bibliotecas online de Instituições federais, estaduais e 

privadas como: Pontifícia Universidade Católica (PUC), Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de 

São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), que dispõem de um grande número de 

dissertações sobre formação continuada. 

Após filtrar as buscas para coordenador formador na PUC, foram encontrados 

trinta e quatro trabalhos. Busquei também o coordenador formador na Educação 

Infantil e os resultados mostrados foram quinze somente na PUC, três na UNICAMP 

e mais vinte e três na UFSCAR. Aplicando um novo filtro, desta vez cronológico, 

foram selecionados os vinte trabalhos a partir de 2013 que se mostraram mais 

próximos do escopo desta pesquisa.    

Uma das pesquisas que me chamou a atenção e discuti sobre a formação 

continuada pela via do coordenador pedagógico foi a de Prado (2015): A formação 

continuada pela via do coordenador pedagógico. Prado constituiu sua pesquisa 

em Francisco Morato com quatro coordenadores e usou questionário fechado. A 

autora discorre sobre as dúvidas que surgem quando se deixa de ser professora e 

se passa ser coordenadora pedagógica e afirma que o maior desafio encontrado foi 

o de formação. Ela explica que o papel de formador é o mais difícil de ser 

executado. Vejo-me em suas falas quando cita que dormiu professora e acordou 

coordenadora. Revi, nesse momento, as mesmas angústias e incertezas descritas 

em seu trabalho. A autora fala da importância de um coordenador engajado, 

preocupado com os caminhos da educação e que a formação teórica adequada é o 

principal elemento para uma escola democrática, inclusiva e de qualidade. 

O trabalho de Machado (2015),  A atuação do coordenador pedagógico na 

formação de professores das Escolas Municipais de Educação Infantil 

(E.M.E.I.s) de São Paulo. Explica o papel do Coordenador como formador e o 
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planejamento de suas ações de formação na educação infantil. Ela ressalta também 

o cotidiano do coordenador envolvido na formação continuada para o 

desenvolvimento da melhora da prática dos professores da educação infantil e nas 

ações burocráticas exigidas nas unidades escolares. Machado fala sobre a 

importância da articulação sobre as ações do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

mostrando a importância da reflexão no coletivo onde todo o envolvido ganha e se 

transforma. A autora também faz colocações sobre as dificuldades encontradas para 

solucionar as emergências do dia a dia em uma unidade escolar. Tudo isso vem ao 

encontro desta pesquisa, por falar dos coordenadores da educação infantil, de suas 

dificuldades como formadores e da importância das condições necessárias para o 

desenvolvimento dessa tarefa. 

O terceiro trabalho pesquisado foi o de Bonafé (2015), O coordenador 

pedagógico como formador de professores em grupos heterogêneos na 

escola: as ações de formação e suas implicações. O estudo tem como foco  as 

estratégias formativas realizadas pelo coordenador pedagógico para o 

desenvolvimento profissional dos docentes e que o coordenador formador tem a 

tarefa de promover encaminhamentos da situação de aprendizagem vivenciada, 

confrontando os docentes a refletir e a se questionarem nas diferentes situações 

vividas e a compreensão das intervenções realizadas. A pesquisa foi realizada com 

quatro coordenadoras de escola pública de São Paulo e deixa clara a importância 

das formações para o desenvolvimento profissional dos docentes. A leitura dessa 

dissertação vem ao encontro do que pretendo pesquisar sobre a importância do 

coordenador formador e sobre como as formações podem contribuir para a melhora 

da prática docente. 

Ler a dissertação de Bartholomeu (2016), Uma experiência de formação 

continuada: o papel do coordenador pedagógico e do registro reflexivo na formação 

de professores de educação infantil; chamou muito a minha atenção por relatar a 

reflexão nos registros, o que nos leva a pensar no papel do coordenador como 

articulador nos momentos coletivos de reflexão. A autora inicia falando de sua 

trajetória profissional, depois relata um pouco da trajetória da Educação Infantil no 

Brasil e segue falando sobre a importância do registro na formação continuada e o 

papel do Coordenador Pedagógico enquanto formador em todo o contexto. 

Esse trabalho ressalta a importância da reflexão na prática pedagógica e 

como a formação contribui para essa melhoria. Investiga a atuação do coordenador 
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na construção do registro reflexivo e como as estratégias abordadas ajudam na 

formação continuada, levando-se em conta as contribuições feitas pelo grupo no 

desenvolvimento dos professores. 

O estudo de Bartholomeu (2016) é uma pesquisa qualitativa e teve como 

procedimento metodológico a análise documental de registros produzidos pelo grupo 

professoras, no período de 2014 a 2016, explorando quatro categorias de análise: o 

foco na observação da criança e o exercício de uma escrita reflexiva; a relação 

teoria e prática; a consciência e a intencionalidade; e, a manifestação de emoções 

na escrita para tratar do papel do coordenador pedagógico. Os dados levantados por 

Bartholomeu (2016) mostram que, ao registrar reflexivamente, o professor passa a 

se reconhecer como um mobilizador de conhecimento e como um socializador desse 

conhecimento, ou seja, para o outro e para o contexto, resultando em novas 

aprendizagens e saberes. Verificou-se também, que as observações e os registros 

dessas ações pedagógicas, quando compartilhados com o outro, possibilitam 

reflexões teóricas e práticas e uma tomada de consciência dessas ações, 

impulsionando as mudanças da/na atuação docente. Seu trabalho ressalta a 

importância do registro reflexivo e das habilidades com ele adquiridas, além de 

mostrar a prática reflexiva crítica como impulsionadora de mudanças na qualidade 

do ensino na Educação Infantil. 

Ao discorrer sobre a pesquisa de Bartholomeu (2016),  observo que a prática 

reflexiva é a estimulação para o desenvolvimento profissional. Sem a ação reflexiva 

se torna difícil a melhora da prática pedagógica. 

Tendo como ponto de partida as referências encontradas nas dissertações 

selecionadas e buscando subsídios para a construção e desenvolvimento do meu 

trabalho, percebi que o processo de uma escrita não é tão simples. Depois que se 

inicia, cada leitura sugere mudanças e o texto na verdade vai se transformando num 

processo dinâmico como se não tivesse fim. As leituras das pesquisas vão formando 

novos caminhos, novas conexões e ideias. 

A compreensão das pesquisas correlatas foi de suma importância para a 

construção da minha investigação que pesquisa as Práticas Formativas de 

Coordenadores que atuam na Educação Infantil e são promotoras de 

desenvolvimento profissional. É possível afirmar que os estudos analisados 

revelaram a importância do papel do CP, sua intensa tarefa e seu papel marcante 

como um agente de transformação na prática docente. Como formador, ele é o 
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responsável pela profissionalização do grupo envolvido. As buscas revelaram que o 

CP necessita de formação contínua para tornar os saberes necessários para uma 

coordenação pedagógica formativa mais bem sucedida nas unidades escolares. 

Dessa forma, nesta pesquisa quero analisar se a formação continuada dos 

Ops da Secretaria de Educação dirigida aos CPs das unidades escolares é 

promotora de desenvolvimento profissional. 

 

4.2 Os saberes do coordenador pedagógico 

 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-reflexão.”               (FREIRE, 2005, p. 78) 

 

Ao tratar dos saberes docentes, podemos destacar as contribuições dos 

autores Gauthier (1998) e Tardif (2014) que discorrem sobre esses saberes e sua 

importância para o processo de profissionalização do professor. André e Vieira 

(2012) também desenvolvem estudos sobre os saberes do coordenador 

pedagógico, destacando o cotidiano deste, que envolvido por acontecimentos 

imprevisíveis mobiliza saberes a cada nova situação.  

Tendo como base os autores citados no parágrafo anterior, entendemos que 

no trabalho do coordenador pedagógico, se faz necessário o uso desses saberes 

para realizar ações que envolvam o planejamento da rotina escolar e o 

atendimento de pais e alunos. No acompanhamento do profissional docente, 

destacam-se os saberes mobilizados pelo coordenador nas atribuições que 

envolvam a formação continuada do professor e a elaboração coletiva do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Em André e Vieira (2012), vemos que o tema “saberes”, só entrou em 

evidência na educação há aproximadamente vinte anos, com o aparecimento de 

textos, estudos e pesquisas sobre a problemática do “saber docente”. 

As concepções demarcadas historicamente por uma visão tecnicista que nos 

anos 1970, de acordo com André e Vieira (2012, p. 12), “concebia o professor 

como um técnico eficiente”, sofreram fortes críticas nos anos 1980 por: 

 

 “[...] dar atenção demasiada aos aspectos instrumentais, por atribuir à 

teoria uma posição de prevalência sobre a prática, pela insuficiência em 

https://pt.wikiquote.org/wiki/Sil%C3%AAncio
https://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
https://pt.wikiquote.org/wiki/Palavra
https://pt.wikiquote.org/wiki/Trabalho
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interpretar a prática educativa, que, constituída por sujeitos em ação e em 

relação, não pode ser esclarecida pela mera aplicação de conhecimentos 

científicos previamente definidos” (ANDRÉ; VIEIRA, 2012, p. 12).  

 

Os saberes usados pelos coordenadores pedagógicos no cotidiano escolar 

não se manifestam de forma individual. Segundo André e Vieira (2012), são 

saberes também impulsionados nas relações que estabelecem com os 

professores, alunos e pais. Saberes que ocorrem de suas relações com o outro, 

das mediações, das orientações, das resoluções dos conflitos, entre outras ações 

que visem à aprendizagem dos alunos. 

Em sua obra Saberes docentes e formação profissional, Tardif (2014) 

define que o saber dos professores é um saber social. O autor justifica sua 

afirmação considerando que: 

 Esse saber é social porque é partilhado por um grupo de professores e 

gestores, sendo que as práticas individuais só ganham sentindo quando 

colocadas em destaques em relação à situação coletiva de trabalho; 

 O saber é social porque existe um sistema (universidade, órgãos 

governamentais, sindicatos, etc.) que vem garantir a sua legitimidade e 

orientar sua definição e utilização;  

 É social porque o professor e também o Coordenador Pedagógico, 

trabalham com seres humanos, ou seja, o objeto de trabalho é o próprio 

sujeito; 

 Também é um saber social porque o ensino e a aprendizagem são 

construções sociais que dependem da história de uma sociedade e de 

cultura;  

 O saber docente é social porque é adquirido no contexto de uma 

socialização profissional, em um processo construído ao longo de uma 

carreira profissional. 

Continua Tardif (2014), dizendo que a prática docente exige o emprego de 

conhecimentos plurais e diversificados, além de estabelecer como objeto de saber 

as ciências da educação. O autor chama de conhecimentos pedagógicos, os que 

estão relacionados às técnicas e métodos de ensino saber-fazer, criadas a partir 

da reflexão da prática. 
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O saber profissional dos professores é, portanto, na interpretação de Tardif 

(2014), uma junção de diferentes saberes, provenientes de fontes diversas, que são 

construídas ao longo da trajetória profissional e vão se modificando com as 

exigências de suas atividades profissionais.  

“Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência 

de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 

educacionais, das universidades, etc” (TARDIF, 2014, p. 19). 

O autor apresenta algumas tentativas de interpretação do problema da 

diversidade, propondo um modelo de análise baseado na origem social dos saberes 

dos professores. O tema da diversidade do saber dos professores concretiza a ideia 

da natureza social desse saber. Tardif (2014, p. 31) expressa a problemática dos 

saberes da seguinte maneira: 

 
Se chamarmos de “saber social” o conjunto de saberes de que dispõe uma 
sociedade e de “educação” o conjunto dos processos de formação e de 
aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros 
da sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos 
de educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses 
processos educativos no âmbito dos sistemas de formação em vigor são 
chamados, de uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação 
aos saberes que possuem e transmitem.  

 
Diante da exposição de Tardif (2014), se amplia a discussão dos saberes 

para além do âmbito dos docentes, direcionando para os educadores responsáveis 

pelos processos educativos com apoio nessa preposição para os saberes do 

coordenador pedagógico como profissional responsável na organização do 

trabalho pedagógico. 

Ele explica que a relação existente entre os docentes e os saberes não se 

resume simplesmente à transmissão de conhecimentos. O autor define o saber 

docente como “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais” (TARDIF, 2014, p. 36). 

O autor descreve os quatro tipos de saberes docentes, segundo sua 

concepção, iniciando pelos saberes profissionais: 

 
Pode-se chamar de saberes profissionais o conjunto de saberes 
transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas 
normais ou faculdades de ciências da educação). O professor e o ensino 
constituem objetos de saber para as ciências humanas e para as ciências 
da educação (TARDIF, 2014, p. 36). 
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Tardif (2014), ainda sobre os saberes profissionais, enfatiza que algumas 

dessas ciências procuram incluir na prática profissional do professor os 

conhecimentos por elas transmitidos. 

 
Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em saberes 
destinados à formação científica ou erudita dos professores, e, caso sejam 
incorporados à prática docente, eles podem transformar-se em prática 
científica, em tecnologia da aprendizagem, por exemplo. No plano 
institucional, a articulação entre essas ciências e a prática docente se 
estabelece, concretamente, através da formação inicial ou contínua dos 
professores (TARDIF, 2014, p. 37). 
 
 

Em relação aos saberes disciplinares, considera Tardif (2014, p. 38) que as 

instituições universitárias definem saberes sociais que se integram à prática 

docente juntamente com os saberes pedagógicos e educacionais habituais. 

 

Estes saberes integram-se igualmente à prática docente através da 
formação (inicial e contínua) dos professores nas diversas disciplinas 
oferecidas pela universidade. Podemos são-los de saberes disciplinares. 
São saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos 
saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 
integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de 
faculdades e de cursos distintos. 
 

Segue Tardif (2014, p. 38) abordando agora os saberes curriculares, que 

são propriamente os programas escolares, dos quais os professores devem 

apoderar-se para aprenderem a aplicar: 

 
Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 
saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura 
erudita e de formação para a cultura erudita. 

 
Os saberes experienciais são descritos pelo autor como saberes 

específicos, desenvolvidos no dia-a-dia pela prática do exercício profissional. 

 
Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles 
incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e 
de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos são-los de 
saberes experienciais ou práticos (TARDIF, 2014, p. 38-39). 
 

 O autor também identifica e classifica os saberes dos professores por 

tipos, que podem ser visualizados no quadro 1, relacionando a eles as 

fontes de aquisição e como se integram no trabalho docente. 

 

 

 



37 
 

Quadro 1 – Os saberes dos professores 

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 pré-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 às 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. 

Fonte: (Tardif 2014, p. 63) 

 

Diante do exposto, entendemos que a formação do coordenador pedagógico 

precisa abranger saberes que permitam a esse profissional construir competências 

que o ajudem a intervir frente ao cotidiano escolar e contribuam para a sua própria 

formação docente. 

 

4.3 O coordenador como agente de transformação 

 

Pimentel (1999) deixa claro que transformar é romper com velhos 

paradigmas. Não é fácil mudar, gera insegurança, desconforto por exigir uma nova 

postura na prática do educador, nos valores, crenças, ideias que na maioria das 

vezes estão enraizadas e são tidas como verdade absoluta, dificultando a 

descoberta de novos saberes. Segundo Maria da Glória Pimentel1: transformar 

significa ultrapassar o estabelecido, desmontar os antigos referenciais, adotar novas 

bases conceituais, construir outras modalidades de ação, ligando objetividade e 

subjetividade.  

                                                             
1
 Informação verbal, anotações de palestra, 1999. 
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Sendo a escola, um espaço privilegiado de relações, diálogos, debates, entre 

educando, educadores e sociedade pela busca da verdade os movimentos de 

reprodução e transformação são simultâneos. Cabe ao coordenador pedagógico 

mostrar claramente, através da reflexão e diálogo as contradições subjacentes a 

essa prática. São alguns dos objetivos do trabalho do CP, quando planejado na 

direção da transformação. 

Mudar velhos hábitos provoca uma tensão para aceitar o desconhecido, 

gerando incertezas, medos por alterar o modo como nos organizamos. Fazer com 

que os educadores se conscientizem da necessidade de uma nova postura de 

transformar a realidade existente em verdade inovadora faz parte de uma 

construção de todos os envolvidos no processo.  

 
Com isso quero dizer que as transformações em questão é um trabalho de 
autoria e coautoria, no qual o discurso oficial, a pressão do ambiente não 
são suficientes para desencadear esses processos. É necessário que haja a 
adesão, a revisão das concepções, o desenvolvimento de novas 
competências e a consequente mudança de atitudes dos envolvidos no 
processo (ORSOLON, 2001, p. 18).   
 

É fundamental que o CP entenda que não existe receita pronta para o seu 

papel de formador, articulador e transformador dentro do coletivo da escola. Faz-se 

necessário criar soluções apropriadas a cada realidade, direcionando toda equipe 

escolar a seus compromissos com a prática político-pedagógica legitimamente 

transformadora. Assim os envolvidos apresentam suas necessidades, expectativas 

convertendo as ações do contexto escolar em mudanças significativas que possam 

transformar as pessoas e a escola. 

De acordo com Gondim e Cols (2003), o saber ser está relacionado com 

características pessoais que contribuem para a qualidade das interações humanas 

no trabalho e a formação de atitudes de autodesenvolvimento. O saber fazer se 

refere às habilidades motoras e ao conhecimento necessário para o trabalho. O 

saber agir se aproxima da noção de competência, ou seja, capacidade de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o trabalho. Ao longo da nossa vida 

aprendemos a lidar com variáveis situações que exigem habilidades e conhecimento 

da prática educativa principalmente do coordenador para que a mediação da ação 

pedagógica alcance as metas definidas para a transformação.  
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4.4 O perfil do coordenador pedagógico da educação infantil 

 

A criança desde o nascimento está em constante formação e transformação, 

que acontece pela interação com o outro. É através dessa interação com as pessoas 

à sua volta que ela vai construindo o conhecimento. 

 

[...] as experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É 

através da experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de 

convívio social da qual participa, que a criança aprende parte significativa 

das ações e conhecimentos necessários para sua inserção no mundo. 

(VYGOTSKY, 1989 p.148)  

 

O coordenador pedagógico da educação infantil deve ter o olhar voltado para 

o desenvolvimento infantil e mobilizar os saberes necessários para orientar os 

professores a respeito do currículo da educação infantil e a prática docente. Cabe a 

ele a responsabilidade da formação continuada para o desenvolvimento profissional 

docente através do diálogo e reflexão. 

 No seu cotidiano, ele busca auxiliar e organizar a reflexão dos professores 

acerca das razões de suas opções pedagógicas e das dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento de seu trabalho que está essencialmente voltado para a 

formação em serviço, ou seja, na formação dos professores em seu local de 

trabalho.  

Ao apresentar constantes reflexões sobre a prática, favorece-se o 

desenvolvimento profissional de seus professores, melhorando a profissionalidade 

de cada um, tornando-os autores de suas práticas e suas ações e conforme nos traz 

Garrido (2000, p. 9), trata-se de uma “tarefa formadora, articuladora e 

transformadora”.  

[...] é difícil, primeiro porque não há fórmulas prontas a serem reproduzidas. 
É preciso criar soluções adequadas a cada realidade. Segundo, porque 
mudar práticas pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica de 
implementação de novos modelos a substituir programas, métodos de 
ensino e formas de avaliação costumeiros (GARRIDO, 2000, p. 9-10). 

Para essa autora, mudar práticas significa:  

 
[...] reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Significa lançar 
olhares questionadores e de estranhamento para práticas que nos são tão 
familiares que parecem verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem 
modificadas, Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal 
modo nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa 
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identidade pessoal e profissional. Mudar práticas implica o enfrentamento 
inevitável e delicado de conflitos entre os participantes (professores, alunos, 
pais e a hierarquia do sistema escolar), originados de visões de mundo, 
valores, expectativas e interesses diferentes. Mudar práticas implica 
mudanças nas formas de relacionamento entre os participantes, e isso pode 
gerar desestabilidade na estrutura de poder, riscos de novos conflitos, 
desgastes e frustração para a comunidade escolar. Mudar práticas 
pedagógicas significa empreender mudanças em toda a cultura 
organizacional (GARRIDO, 2000, p. 10).  
 

Isso faz com que o coordenador pedagógico, além de formador, seja também 

formado, necessite de um espaço coletivo onde possa expressar suas angústias, 

refletir sobre sua prática de formador, trocar experiências para poder desempenhar 

melhor sua função. Além dessa formação coletiva, entre seus pares, há a 

necessidade de outra, individual: a autoformação, na qual possa, Segundo Cunha e 

Prado (2008, p. 42):  

 
[...] gerir sua aproximação e seu aprofundamento do material teórico de 
acordo com seu ritmo, seus interesses e suas necessidades e com base 
nas contribuições que ampliam a compreensão de seu exercício 
profissional, assumindo, assim, a responsabilidade por sua formação.  
 

Entretanto, é preciso que o coordenador pedagógico se perceba como um 

dos participantes do coletivo da escola, cujo trabalho não se dá isoladamente, mas 

mediante a articulação dos diferentes segmentos escolares; pais, alunos, 

professores, direção e funcionários. 

Os desafios encontrados pelo coordenador na educação infantil apresentam-

se diariamente, à medida que ele se descobre na função enquanto coordenador que 

atua na Educação infantil, sabendo que a organização dos ambientes, educação e 

cuidado são inseparáveis nessa fase. 

O CP atua orientando os professores a respeitarem as formas de conviver e 

aprender das crianças pequenas, pois coordenar de perto o planejamento, as 

atividades pedagógicas, conflitos, famílias e comunidade escolar não é uma tarefa 

fácil de ser executada. Para que esses desafios sejam amenizados é importante que 

o coordenador estabeleça um diálogo aberto e saiba articular as ações, para as 

transformações que se fazem necessárias. É por meio desse diálogo que a equipe e 

a comunidade escolar poderão explicitar suas expectativas em relação ao trabalho 

do coordenador. 
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o método de investigação utilizado 

na realização desta pesquisa e a reflexão sobre as ações formadoras direcionadas 

aos coordenadores pedagógicos, especialmente com a finalidade de verificar se 

essas ações são promotoras de desenvolvimento profissional. 

A pesquisa foi desenvolvida com base na abordagem qualitativa, priorizando 

a análise criteriosa dos dados coletados em campo através de documentos oficiais 

cedidos pelo Departamento de Ensino; da aplicação de questionários a vinte e sete 

Assessores Pedagógicos com perguntas abertas e fechadas; e de entrevistas 

semiestruturadas com duas Assessoras de Orientação Educacional da Rede 

Municipal de Ensino de Itanhaém-SP.  

Em seu trabalho Métodos qualitativos de pesquisa em educação no 

Brasil: origens e evolução, André e Gatti (2014, p. 3) explicam que a abordagem 

de pesquisa qualitativa é assim chamada porque: 

 
[...] se contrapõe ao esquema quantitativista de ciência, que divide a 
realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as 
isoladamente. A abordagem qualitativa defende uma visão holística dos 
fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma 
situação em suas interações e influências recíprocas. 
 

As autoras continuam sua explanação apontando a relevância da divisão 

entre os métodos quantitativos e qualitativos, considerando-se que:  

 
A expansão na pesquisa educacional da chamada abordagem qualitativa 
veio no bojo de uma busca de métodos alternativos aos modelos 
experimentais, às mensurações, aos estudos empiricistas numéricos, cujo 
poder explicativo sobre os fenômenos educacionais foi posto em questão, 
como se pôs em questão os conceitos de objetividade e neutralidade 
embutidos nesses modelos (ANDRÉ; GATTI, 2014, p. 3). 

 
De acordo com o Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém, o 

Orientador Pedagógico tem a denominação de Assessor de Orientação Educacional 

e o Coordenador Pedagógico da Educação Infantil tem a denominação de Assessor 

Pedagógico. 

Para melhor entendimento em relação aos sujeitos da pesquisa, doravante 

serão adotadas as denominações de: 

 Orientador Pedagógico (OP), para Assessor de Orientação 

Educacional; 
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 Coordenador Pedagógico (CP), para Assessor Pedagógico. 

A pesquisa se dividiu em três etapas distintas a saber: 

 Primeira etapa: encontro com os CPs da Rede Municipal de Ensino de 

Itanhaém para explicação do formato e dos objetivos da pesquisa; 

 Segunda etapa: aplicação de questionário com questões abertas e 

fechadas aos CPs; 

 Terceira etapa: realização de entrevistas com duas Ops do 

Departamento de Ensino do Município de Itanhaém. 

A primeira e mais importante se iniciou com o consentimento da Secretaria 

Municipal de Educação, mediante uma carta de apresentação da Pontifícia 

Universidade Católica (ANEXO A – Solicitação de autorização para pesquisa de 

campo), devidamente assinada pela orientadora desta pesquisa, Profa. Dra. Emilia 

Cipriano e entregue ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte do 

Município de Itanhaém, Sr. Douglas Luiz Rodrigues, que autorizou a pesquisa 

mediante ofício (ANEXO B – Autorização para pesquisa de campo). Isso resultou no 

agendamento do primeiro encontro com os CPs das unidades da rede.  

Foi numa reunião promovida pelo Departamento de Ensino juntamente com 

os Ops, possibilitando não só a aproximação dos sujeitos envolvidos e a explicação 

do objetivo da pesquisa, como também a compreensão do trabalho de formação 

realizado pelos Ops do Departamento de Ensino junto aos CPs da Educação Infantil 

da Rede Municipal de Itanhaém. Todos os participantes do encontro acolheram a 

pesquisadora e se mostraram reconhecidos por poder contribuir num trabalho de 

suma importância. Essa aproximação forneceu a relação direta e prática entre o 

pesquisador e o objeto a ser considerado, dando maior destaque na reflexão acerca 

da realidade pesquisada. 

A segunda etapa foi a aplicação de um questionário para CPs da Educação 

Infantil que pode ser visto no APÊNDICE B – Questionário para Assessor 

Pedagógico. Esse momento foi de grande contentamento. O encontro para a 

aplicação se deu em uma reunião realizada no Centro Municipal Tecnológico de 

Educação, Cultura e Esportes (CMETECE), onde a pesquisadora teve a 

oportunidade de explicar a todos da rede municipal a importância das respostas para 

a pesquisa. O questionário contava com questões abertas e fechadas cuja finalidade 

era o levantamento de um perfil do grupo: idade, formação, tempo de atuação na 

docência da coordenação, quais as principais dificuldades encontradas na sua rotina 
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como CP, quais formações realizada pelos Ops do departamento foram mais 

significativas para a melhora da sua prática docente como CP. Todos os sujeitos 

envolvidos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para conhecer 

os procedimentos da participação na pesquisa. 

As questões foram elaboradas seguindo as recomendações de Severino 

(2007, p. 125), de se contemplar questões claras, específicas e pertinentes ao objeto 

de pesquisa. 

As questões devem ser objetivas, de modo a suscitar respostas igualmente 
objetivas, evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas. 
Podem ser questões fechadas e abertas. No primeiro caso, as respostas 
serão escolhidas dentre as opções predefinidas pelo pesquisador.  

 
A terceira etapa da pesquisa ocorreu com a realização de entrevista com Ops 

que atuam na formação dos CPs, cujo modelo pode ser consultado no APÊNDICE A 

– Roteiro de entrevista com Assessor de Orientação Educacional. Os entrevistados 

concordaram em divulgar as informações coletadas durante o desenvolvimento da 

pesquisa tendo suas identidades mantidas em sigilo. As entrevistas foram realizadas 

de forma individual, com duração de trinta minutos cada. Para essa finalidade foi 

utilizado um roteiro semiestruturado com o objetivo de esclarecer sobre as 

formações ministradas aos CPs da rede e levantar aspectos importantes sobre o 

perfil da Educação Infantil do município de Itanhaém. 

Lüdke e André (2013, p. 33) se referem à entrevista como um instrumento 

básico quando utilizada em pesquisa: 

 
Esta é, aliás, uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os 
tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais. Ela desempenha 
importante papel não apenas nas atividades científicas como em muitas 
outras atividades humanas. 

 
Ainda segundo as autoras, a relação entre o pesquisador e o sujeito é de 

influência mútua. Quando o entrevistado for estimulado a responder às perguntas 

baseado em seus conhecimentos, as informações dadas serão mais autênticas, 

principalmente em entrevistas não totalmente estruturadas.  

“Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento em que 

saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao se 

iniciar o diálogo entre entrevistador e o entrevistado.” (LÜDKE; ANDRE, 2013, p. 34) 
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5.1 Campo da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Secretaria Municipal de Educação Infantil do 

Município de Itanhaém-SP, cidade que foi fundada em 22 de abril de 1532, sendo a 

segunda cidade mais antiga do Brasil. Localizada no Litoral Sul de São Paulo, é um 

município de grande importância histórica e cultural, Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), sua população estimada em 2012 era de 89.332 

habitantes e a população estimada para 2020 é de 101.816 habitantes, sua área 

territorial é de 599.017 km², o que resulta numa densidade demográfica de 

147,27 habitantes por quilômetro quadrado. A figura 2 abaixo ilustra a localização 

geográfica do município. 

 

Figura 2 – Município de Itanhaém – SP

 

Fonte: https://www.google.com/maps/place/Itanhaém 

A zona urbana é dividida em 45 bairros com uma população, em sua grande 

maioria, de 1.000 a 3.000 habitantes conforme demonstra a figura 3 a seguir, com o 

abairramento e a classificação por faixa populacional. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Itanhaém
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Figura 3 – Abairramento do município de Itanhaém – SP 

 

 Fonte: http://www.itanhaem.sp.gov.br/atlasambiental 

 

A sede da Secretaria de Educação e diversos setores municipais estão 

anexados ao complexo do Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e 

Esportes (CMETECE). O espaço conta com a quadra utilizada para as atividades do 

Projeto Lugar ao Sol, que é referência para inclusão de crianças com Síndrome de 

Down; a Sala de Leitura Harry Forssell; o Complexo Educacional Harry Forssell e 

abriga também os departamentos subordinados à Secretaria..  

As etapas atendidas são a Educação Infantil que compreende Pré-escola e 

Creches, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. O Ensino Médio não está 

municipalizado. 

A Secretaria Municipal de Educação conta com trinta e nove escolas de 

educação infantil que atendem crianças de zero a cinco anos, sendo que catorze 

dessas funcionam somente como creches.   

 

5.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Das quatro Ops que realizam o trabalho de orientação e formação junto aos 

CPs da Educação Infantil das unidades escolares da Rede Municipal de Itanhaém, 

duas se prontificaram a colaborar mais ativamente com a pesquisa, aceitando serem 

entrevistadas individualmente pela pesquisadora. 

http://www.itanhaem.sp.gov.br/atlasambiental
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A Educação Infantil conta com vinte e nove CPs e dentre esses, vinte e sete 

optaram por participar da pesquisa respondendo a um questionário elaborado pela 

pesquisadora com perguntas abertas e fechadas. 

Das respostas foram extraídos dados referentes à atuação dos CPs nas 

escolas de educação infantil da Rede Municipal de Itanhaém e na descrição dos 

sujeitos participantes constam os dados de cada perfil, com a idade, tempo de 

trabalho na rede, tempo de atuação como CP e formação acadêmica.  

A escolha por dois grupos de educadores que estão na mesma posição em 

campos diferentes, pois um lida com os CPs e outro lida diretamente com os 

professores, foi estratégica para um olhar mais abrangente desses profissionais com 

equipes distintas, mas que ao mesmo tempo, desenvolvem em conjunto o papel de 

formadores na perspectiva da construção do conhecimento didático pedagógico. 

Como já descrito anteriormente, o primeiro encontro com os CPs das 

unidades da rede foi numa reunião promovida pelo Departamento de Ensino 

juntamente com os Ops. Nesse momento tive a oportunidade de explanar o tema da 

pesquisa, objetivos e em que os resultados poderiam contribuir com a melhoria do 

desempenho profissional de cada um. 

Foi um momento formativo de observação e encantamento. Os CPs das 

unidades sentiram-se percebidos por conta do convite para participarem da 

pesquisa. Participaram tanto do questionário quanto da explicação, vinte e sete CPs, 

com o olhar atento de cada um, observado pela pesquisadora durante a explanação. 

Quando responderam ao questionário explicitaram as angústias que, ao ocuparem o 

cargo de CP ficaram em evidência na rotina de seus afazeres. Enquanto 

respondiam, aproveitaram para conversar com a pesquisadora sobre os conflitos 

encontrados no papel de ser coordenador e se ela como pesquisadora e 

coordenadora pedagógica de uma unidade privada, enfrenta os mesmos conflitos 

nas formações. Assim, o encontro se transformou numa troca de experiências 

vividas. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados nos questionários com 

os CPs das unidades escolares, que contempla a ótica da formação continuada 

recebida dos Ops e que visa o desenvolvimento profissional na educação infantil. 

As informações foram constituídas a partir dos referenciais que embasam a 

pesquisa, tanto da reflexão das entrevistas como dos questionários que demonstram 

as formações recebidas e também dos encontros com a orientadora desta pesquisa. 

Das respostas coletadas na aplicação de questionários aos CPs, percebemos 

que a maior parte é iniciante na carreira, mas mesmo com os desafios inerentes à 

falta de experiência, conseguem, segundo eles próprios, realizar a formação 

continuada dentro das suas unidades escolares por conta do apoio prestado pelas 

Ops e do vasto material teórico disponibilizado. 

Os CPs avaliaram também as ações formativas mais relevantes dentre todas 

do quadro anual das Ações da Educação Infantil 2018, por eles assistidas, que 

foram mais estimulantes e marcantes na construção do seu desenvolvimento 

profissional, a saber: 6ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil, com diversos 

temas; 6ª Seminário de Educação do município de Itanhaém, com a palestra: 

Desafios da gestão na sala de aula (BNCC); Reunião de Assessores Pedagógicos; 

Planejamento (Abertura do ano letivo), com a palestra: A construção de vínculos na 

sala de aula; e Abertura da Semana Municipal do Brincar, com a palestra: Vamos 

brincar de quê? 

Podemos também perceber, que a grande maioria dos CPs está satisfeita não 

só com a qualidade, mas principalmente com a contribuição que formações a eles 

ministradas deram para o seu desenvolvimento. Prova disso é que 89% deles 

arbitraram notas iguais ou maiores que 8, numa escala de zero a 10, para a 

contribuição das ações formativas na melhora do exercício profissional. Esse 

resultado mostra que as formações voltadas aos CPs da educação infantil, sob a 

ótica e percepção deles, capacitam-nos para os momentos formativos dentro das 

suas unidades escolares. 

Uma constatação inesperada nesta pesquisa foi o apontamento pela maioria 

dos CPs, das dificuldades enfrentadas nas relações interpessoais em todos os 

níveis, o que serve de alerta e como sugestão para que a temática seja incluída com 

frequência no quadro anual das Ações da Educação Infantil, de forma a minimizar os 
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efeitos negativos relatados, fazendo com que as relações tanto pessoais como 

profissionais se tornem mais confortáveis e autênticas. 

Como esclarece Almeida (2012), o coordenador pedagógico precisa ter um 

olhar ativo, observar o que está à sua volta, prestar atenção no outro, ouvir, falar, 

prezar. A relação interpessoal do coordenador pedagógico com o grupo de 

professores e a comunidade escolar é condição essencial para o desempenho de 

suas atividades.  

Uma formação significativa vai além da leitura, da discussão de textos, da 

compreensão de teorias e métodos, é pautada no diálogo e na construção por todos. 

A formação deve possibilitar aos professores o resgate de sua própria humanidade, 

pois “tudo o que é humano me toca, me preocupa e ocupa” (ARROYO, 2001). 

Para os CPs que responderam ao questionário da pesquisa, foram atribuídos 

nomes fictícios pensados em flores, pela beleza, leveza e simplicidade com que 

cada uma das participantes se apresentou diante da pesquisa.  

No quadro 2 abaixo, podemos ver características dos CPs, como: idade, 

tempo no cargo como professor na Rede Municipal de Ensino de Itanhaém e tempo 

no cargo como CP da Educação Infantil. 

 

Quadro 2 – Características dos CPs 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO (CP) 

 

IDADE 

 

TEMPO NO CARGO 

COMO PROFESSOR COMO COORDENADOR 

CP Rosa  28 anos 5 anos 6 meses 

CP Antúrio  29 anos 2 anos 6 meses 

CP Margarida  31 anos 10 anos 8 anos 

CP Cravina  31 anos 3 anos 6 meses 

CP Palma  33 anos 6 anos 6 meses 

CP Azaleia  34 anos 10 anos 6 meses 

CP Orquídea  34 anos 4 anos 6 meses 

CP Begônia  35 anos 7 anos 1 ano 

CP Violeta  35 anos 3 anos 6 meses 

CP Jasmim  36 anos 2 anos 6 meses 

CP Camélia  36 anos 1 ano 6 meses 

CP Hibisco  36 anos 4 anos 6 meses 

CP Hortência  36 anos 7 anos 2 anos 

CP Lírio  37 anos 7 anos 5 anos 

CP Tulipa  39 anos 4 anos 6 meses 
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CP Calêndula  40 anos 3 anos 6 meses 

CP Lisianto  40 anos 5 anos 6 meses 

CP Cravo  41 anos 10 anos 7 anos 

CP Copo de leite  42 anos 12 anos 9 anos 

CP Moreia  45 anos 4 anos 6 meses 

CP Lavanda  46 anos 4 anos 6 meses 

CP Primavera  48 anos 6 anos 6 meses 

CP Onze horas  50 anos 18 anos 10 anos 

CP Verbena  54 anos 18 anos 11 anos 

CP Girassol  54 anos 10 anos 4 anos 

CP Amor Perfeito  55 anos 22 anos 19 anos 

CP Gérbera  60 anos 22 anos 20 anos 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na sequência é apresentado o gráfico 1, relativo à faixa etária dos CPs 

descritos no quadro 2.  Nota-se que a maioria deles, 15 (56%) tem entre 31 e 40 

anos de idade, seguidos de 6 (22%) entre 41 e 50 anos, 4 (15%) de 51 a 60 anos e 

somente 2 (7%) com idades entre 21 e 30 anos. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária

 

Fonte: elaborado pela autora 
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O gráfico 2 a seguir mostra em percentuais e quantidades, o nível de 

formação acadêmica dos 27 CPs pesquisados. Com Pós-Graduação aparecem 14 

(52%), são alunos de Pós-Graduação 6 (22%), com Graduação são 5 (19%) e que 

possuem segunda Graduação apenas 2 (7%). 

 

Gráfico 2 – Formação acadêmica 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A Lei Complementar nº 193 de 07 de junho de 2018 que reorganizou 

parcialmente o Quadro do Magistério Público Municipal de Itanhaém, cita como os 

cargos de suporte pedagógico serão providos e como as funções de confiança serão 

exercidas. Artigo 3º, parágrafo II: 

 
II – mediante designação pelo Prefeito, dentre servidores titulares de cargos 
das classes de docentes do Quadro do Magistério Público Municipal que 
atendam os requisitos de escolaridade e de experiência docente mínima 
exigidos, as funções de confiança de Diretor de Escola, Vice-Diretor de 
Escola e Assessor Pedagógico. (ITANHAÉM, 2018, art. 3º, § II) 

 
O parágrafo da Lei Complementar de Itanhaém (2018) citado anteriormente, 

expressa a exigência de o Assessor Pedagógico (CP) ser servidor titular docente, ou 

seja, ter sido admitido em concurso público. Por esse motivo é que no quadro 2 – 

Características dos CPs, existe uma coluna para tempo no cargo como professor e 

outra para tempo no cargo como CP da Educação Infantil.  
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Como mostra o gráfico 3 abaixo, estavam no cargo de CP entre 11 e 20 anos 

3 pessoas (11%), de 6 a 10 anos 5 pessoas (19%), de 1 a 5 anos 3 pessoas (11%), 

mas a grande maioria, 16 pessoas (59%), estava atuando há menos de 1 ano no 

cargo à época da pesquisa. Isso pode ser explicado porque o provimento é 

designado pelo Prefeito e pode sofrer constantes alterações. 

 

Gráfico 3 – Tempo no cargo 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

6.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

A partir da concepção da problematização, objetivo geral, objetivos 

específicos e metodologia, foram definidos os instrumentos de coleta de dados para 

a pesquisa, formados por entrevistas semiestruturadas e questionários com 

perguntas abertas e fechadas, bem como o estudo dos planos de ações da 

coordenação do Departamento de Ensino elaborados pelos Ops. 

Segundo a explicação de Lüdke e André (2013, p. 39-40) ao apontarem que 

os instrumentos se complementam:  

 
As entrevistas permitem o aprofundamento do questionário e uma 
interpretação mais aprofundada das particularidades, atitudes e 
comportamentos dos sujeitos envolvidos, o que as tornam eficazes na 
obtenção das informações desejadas. 
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A investigação nos documentos apresentados complementou as pesquisas 

teóricas e também se mostrou muito útil para a obtenção de mais informações junto 

aos CPs do Departamento de Ensino, sendo certamente uma fonte produtiva de 

dados e servindo para validar as informações obtidas nas entrevistas.  

 
[...] os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem 
ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não 
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2013,  p. 45). 
 

Dentre os documentos que foram disponibilizados, destacam-se os quadros 

anuais das Ações da Educação Infantil 2018 e 2019 do Departamento de Ensino, 

disponíveis nos Anexos C e D. À época da pesquisa, foram extraídas as ações 

formativas mais apontadas pelos CPs do quadro anual 2018 como relevantes para o 

seu desenvolvimento profissional, como se pode observar no quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3 – Ações formativas 2018 

Data Ação formativa Palestrante 

Fevereiro A construção de vínculos na sala de aula (BNCC) Júlio Furtado 

Maio Vamos brincar de quê? Tiago Aquino 

Outubro Desafios da gestão na sala de aula (BNCC) Emília Cipriano 

Novembro 6ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil  Vários 

Todo Bimestre Reunião de Assessores Pedagógicos Assessora de Orientação 

Fonte: elaborado pela autora 

 

De acordo com a avaliação de 12 CPs (45%), a 6ª Jornada Pedagógica de 

Educação Infantil, com diversos temas, foi a que mais contribuiu para agregar 

conhecimento, seguido do 6ª Seminário de Educação do município de Itanhaém, 

com a palestra Desafios da gestão na sala de aula (BNCC), escolhido por 9 

participantes (33%), logo após aparece a Reunião de Assessores Pedagógicos, 

escolhida por 3 pessoas (11%), depois no Planejamento (Abertura do ano letivo), a 

palestra A construção de vínculos na sala de aula com 2 participantes (7%) e por fim 

na Abertura da Semana Municipal do Brincar, com a palestra Vamos brincar de quê? 

Apenas uma pessoa (4%). 
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No gráfico 4 a seguir, estão representadas as ações formativas do quadro 3 

conforme a avaliação dos vinte e sete CPs. 

 

Gráfico 4 – Ações formativas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

6.1.1 As Entrevistas semiestruturadas 

 

Para Rosa e Arnoldi (2008), existe uma linha divisória que define a 

“Entrevista” até 1982, quando a ela ainda não se dava grande importância, pois os 

pesquisadores preferiam analisar as variáveis e os dados estatísticos. Já após 1982, 

surgiu a chamada abordagem de Investigação Qualitativa, que procura compreender 

o comportamento a partir do olhar dos sujeitos da investigação. “É dentro dessa 

nova preocupação que a Entrevista surge como uma técnica de coleta de dados por 

excelência” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 18). 

Todo entrevistador/pesquisador deve conduzir a entrevista de maneira 
adequada e ética, devendo sempre: fazer com que a Entrevista se limite aos 
princípios científicos e justifique as possibilidades concretas de responder a 
incertezas; que seja realizada somente quando o conhecimento que se 
pretende obter não possa ser adquirido por meio de outros meios [...] 
(ROSA; ARNOLDI, 2008). 

 

Rosa e Arnoldi (2008) explicam que nas entrevistas semiestruturadas o 

questionamento é mais subjetivo e com maior profundidade. Esse tipo de Entrevista 
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deve conter questões que permitam ao sujeito expor seus pensamentos e reflexões 

nas respostas.  

Esclarecem ainda, Lüdke e André (2013), que qualquer tipo de entrevista 

requer cuidados, em especial o respeito com o entrevistado garantindo o sigilo, o 

anonimato e o cumprimento do horário marcado em local de sua escolha. Elas 

complementam dizendo que: 

 
Será preferível e mesmo aconselhável o uso de um roteiro que guie a 
entrevista através dos tópicos principais a serem cobertos. Esse roteiro  
seguirá naturalmente uma certa ordem lógica e também psicológica, isto é, 
cuidará para que haja uma sequência lógica entre os assuntos, dos mais 
simples aos mais complexos, respeitando o sentido do seu encadeamento 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p.36). 
 

As entrevistas individuais, com duração de trinta minutos cada, foram 

realizadas com duas Ops, descritas no quadro 4, que para preservar o anonimato 

tiveram seus nomes fictícios inspirados em poetisas brasileiras que nos marcaram 

com sua brilhante trajetória.  

 

Quadro 4 – Características das Ops 

ORIENTADOR  
PEDAGÓGICO (OP) 

 

IDADE 

 

TEMPO NO CARGO 

COMO PROFESSOR COMO ORIENTADOR 

OP Cecília Meireles 48 anos 26 anos 16 anos 

OP Cora Coralina  43 anos 21 anos 6 anos 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Cecília Meireles, que iniciou sua carreira como professora, é Pós-Graduada 

em Educação Infantil. Ela explica que a divisão das escolas de Educação Infantil é 

feita entre as Ops é de forma coerente para atender melhor cada unidade. 

 
O município possui trinta e nove unidades escolares que atendem de zero a 
cinco anos. Atualmente a Equipe conta com quatro Assessoras de 
Orientação Educacional (Ops) e dividimos por números iguais de dez 
unidades para cada uma e a assessora que entrou recentemente fica com 
nove. O plano de ação formativo realizado pelos Ops é construído com cada 
grupo nas unidades escolares. A equipe possui um Plano de Formação 
Continuada para as CPs (que atuam nas unidades escolares/creches), a 
partir das necessidades encontradas pelo grupo quanto às competências 
profissionais. O trabalho acontece em equipe, organização de pauta, na 
elaboração e produção dos materiais, nas propostas, porém, cada OP da 
Secretaria Municipal coordena o seu grupo de CPs (OP CECÍLIA 
MEIRELES). 
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Temos na sequência, a transcrição das perguntas feitas a Cecília Meireles 

durante a entrevista e suas respectivas respostas. 

Quais os critérios para selecionar e planejar os temas das atividades 

formativas desenvolvidas com os CPs da Educação Infantil? 

 
A partir de junho de 2018, recebemos novos CPs nas escolas/creches. A 
maioria desses profissionais são professores de creches e professores 
substitutos efetivos e que necessitam de formação quanto à sua atuação 
como formadora, as ações formativas e conteúdos didáticos das práticas 
pedagógicas (OP CECÍLIA MEIRELES). 
 

Quais são as estratégias usadas para a seleção dos temas? Por que as 

utiliza? 

As principais estratégias que utilizamos durante as formações:Tematização 
da prática que muitas vezes utilizamos registros docentes de uma prática 
escrita ou filmada e que a partir destes registros é possível construir pontos 
observáveis para algo que não foi constatado no momento da ação. Como 
diz Telma Weiz “esse distanciamento permite pensar como intervir de modo 
e não de outro, sempre com base numa fundamental teórica”. Análise de 
bons modelos possibilita ampliar o repertório dos profissionais com 
propostas mais significativas e desafiadoras (OP CECÍLIA MEIRELES). 
 

Das atividades formativas que você desenvolveu, quais você considera que 

mais contribuíram com as práticas dos coordenadores? Dê um exemplo. 

 

A situação de análise de bons modelos tem dado ótimos resultados quando 
a pauta de formação da hora atividade pedagógica coletiva (HAPC) é 
discutida no grupo de assessores e depois levadas para suas escolas. A 
ideia é que os assessores pedagógicos construam boas pautas de 
formação para os momentos de HAPC em suas Unidades Escolares (OP 
CECÍLIA MEIRELES).      
     

A seguir podemos ver a transcrição das perguntas e respostas durante a 

entrevista com Cora Coralina, que antes de atuar com Orientadora Pedagógica, foi 

professora e Coordenadora Pedagógica numa creche por quatro anos. É Pós-

Graduada em Psicopedagogia e Educação especial. 

Como você realiza as formações dos coordenadores nas unidades escolares? 

 
O plano de formação continuada é elaborado pela equipe da SECE para os 
assessores pedagógicos que atuam nas escolas e creches partindo das 
necessidades reais encontradas pelo grupo, quanto às competências 
profissionais (OP CORA CORALINA). 
 

Que critérios você usa para selecionar temas e planejar as atividades 

formativas desenvolvidas com os CPs da Educação Infantil? 
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Acredito que os CPs são os articuladores do processo 
ensino/aprendizagem, eles têm um papel descentralizar as informações das 
políticas públicas, levar o conhecimento da área técnica para as escolas, 
bem como acompanhar e auxiliar no desenvolvimento das ações dessas 
unidades educacional. Colocamos nas formações o assessor como 
protagonista dessa relação, já que entendemos que ele tem uma função 
articuladora, formadora e transformadora. Portanto, ele é um personagem 
de suma importância entre o sistema de ensino e os docentes das unidades 
escolares. Como transformador sua atuação deve permitir e estimular a 
pergunta, a dúvida, a crítica, a criatividade e a inovação, reflexiva e crítica 
em sua prática (OP CORA CORALINA). 
 

Quais são as estratégias que você costuma utilizar? Por que as utiliza? 

 
O trabalho em equipe e a valorização do profissional é estratégia eficaz 
para a melhoria da qualidade do ensino. As utilizo porque o profissional 
quando se sente parte integrante, valorizado passa a ter responsabilidade 
na atuação como formador. (tematização da prática de bons modelos 
possibilitando ampliar o repertório do profissional) (OP CORA CORALINA). 

 

Das atividades formativas que você desenvolveu, quais você considera que 

mais contribuíram com as práticas dos coordenadores? Dê um exemplo. 

 
Na análise de bons modelos, nos estudos de casos analisados pelo grupo 
de assessores, dos problemas ou solução que ocorrem no interior das 
escolas/creches, nas trocas de experiências entre os pares e na 
organização das pautas de formação para os docentes nos estudos em 
hora atividade pedagógica coletiva (HAPC) com o corpo docente. Na busca 
da construção da autonomia para a realização dos estudos aproximando a 
teoria da prática educativa, as quais coloquem o aluno como protagonista 
deste processo (OP CORA CORALINA). 
 

6.1.2 Aplicação dos questionários 

 

O questionário contava com perguntas abertas e fechadas sobre qual ação 

formativa havia sido mais significativa no ano, quais as dificuldades encontradas na 

escola para a realização do seu trabalho, como a formação feita pelos Ops 

contribuiu para a sua melhora como profissional e quais temas gostaria de ver nas 

próximas formações. 

Também foram estimulados a responder à seguinte pergunta: as ações 

formativas realizadas têm contribuído em que escala para a sua melhora no 

exercício profissional? A resposta em forma de alternativas, com as notas 2, 4, 6, 8 e 

10, demonstrou que a grande maioria dos coordenadores está satisfeita com a 

formação continuada, que pode ser visualizado no gráfico 5 abaixo, sendo que 13 

deles (48%) deram nota máxima, 11 (41%) deram nota 8, apenas 3 (11%) nota 6 e 

nenhuma nota 4 ou 2 foi assinalada. 



57 
 

Gráfico 5 – Contribuição das ações formativas  

 

Fonte: elaborado pela autora  

 

Após a análise criteriosa de todo o material coletado, foram criadas três 

categorias que se mostraram mais relevantes aos objetivos deste trabalho. As 

categorias foram divididas em subcategorias para elucidar melhor as colocações 

feitas pelos CPs das unidades escolares.  

Desse processo de análise reflexiva surgiram as categorias divididas em 

subcategorias como demonstra a seguir o quadro 5:  

 O coordenador iniciante – os desafios do iniciante; os dilemas da rotina 

do coordenador;  

 Formação – o desafio do papel como formador; estratégias e 

instrumentos de formação;  

 Relação interpessoal/profissional – relação professor-coordenador; 

relação coordenador–formador. 
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Quadro 5 – Organização das categorias e subcategorias 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

O COORDENADOR INICIANTE 

Os desafios do iniciante 

Os dilemas da rotina do coordenador 

A FORMAÇÃO 

O desafio do papel como formador  

Estratégias e instrumentos de formação 

RELAÇÃO INTERPESSOAL / PROFISSIONAL 

Relação professor-coordenador 

Relação coordenador-formador 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.2 O coordenador iniciante 

 

Todo início de carreira profissional é um período de grandes transformações e 

a carreira docente não é diferente, principalmente nos primeiros anos, durante os 

quais o professor deixa de ser um mero estudante e se torna um educador. 

Com o coordenador pedagógico essas transformações surgem quando ele 

deixa a sua sala de aula e passa a ser responsável pelo desenvolvimento e 

cumprimento dos objetivos propostos por toda a equipe escolar. Sobre esse 

assunto, Groppo e Almeida (2015, p. 94) afirmam que: “[...] o momento de passagem 

do papel de professor para professor coordenador é, via de regra, um momento de 

turbulência afetiva”.  

Essa turbulência vivida pelo coordenador pedagógico iniciante é caracterizada 

por sentimentos de ruptura atrelados ao contorno do contexto escolar mais 

ampliado, atribuída ao novo professor coordenador pela demanda de afazeres de 

sua rotina escolar. 

O maior desafio encontrado pelo coordenador pedagógico iniciante dentre 

eles está a rotina e o  relacionamento em lidar com os professores. Ao sair da sala 

de aula o coordenador se depara com professores que já conquistaram a 

estabilidade profissional e não estão abertos às mudanças necessárias para o 

desenvolvimento como profissional e da melhoria do coletivo da escola. 

Coordenar não é uma função simples a ser desempenhada na escola, o 

coordenador precisa ter liderança para conseguir envolver professores, alunos, 

famílias e a comunidade escolar no projeto político pedagógico da escola. Vencer os 
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incidentes no dia-a-dia da função, que para o coordenador iniciante se torna mais 

complexo por falta de experiência, é uma tarefa a ser aprendida, mas cabe a ele agir 

no sentido de dinamizar o trabalho escolar tendo como principal responsabilidade a 

função de formar os professores. 

Souza (2012, p. 28), discorre sobre a tarefa do coordenador pedagógico: 

 
[...] o(a) coordenador(a) precisa ter um planejamento para a 
formação contínua, o qual só pode ser desenvolvido a partir das 
leituras das necessidades do grupo de professores. Nesse sentido, o 
trabalho do(a) coordenador(a) não é muito diferente do professor 
que, para fazer seu planejamento, precisa antes conhecer o que 
seus alunos já sabem, o que não sabem e precisam aprender. O(a) 
coordenador(a) então, a essa altura, já deve ter observado as 
necessidades maiores dos professores, na relação com os alunos, 
com o ensino, com a visão de educação, com a concepção de 
aprendizagem e avaliação etc. 
 

Diante das constatações, o coordenador tem um ponto de partida para o seu 

trabalho, muitas vezes as necessidades são muitas e o coordenador deve iniciar 

pela que mais desestabiliza os professores, aquela que dificulta o avanço da 

proposta pedagógica. 

A abrangência das ações do coordenador pedagógico de acordo com Placco, 

Almeida e Souza (2011, p. 226), se organizam em torno das três de dimensões 

básicas: “articuladora, formadora e transformadora”. Segundo as autoras, a 

dimensão articuladora consiste na mediação pedagógica para o desenvolvimento de 

um ensino de qualidade. A dimensão formadora é a de promover a formação dos 

professores e a dimensão transformadora, a de transformar o contexto educacional 

por meio da reflexão crítica.  

Seguem as autoras, explicando que o coordenador pedagógico também é o 

mediador da proposta curricular da escola mostrando aos docentes o verdadeiro 

sentido da educação. 

No contexto da pesquisa, conforme o que foi mostrado no gráfico 3, 59% dos 

entrevistados, o que equivale a dezesseis assessores pedagógicos, são iniciantes 

no cargo nas unidades escolares. Como iniciantes passaram por momentos de 

turbulência afetiva durante os quais necessitam de formação e orientação para 

superarem as dificuldades encontradas. 

Souza (2012, p. 29), fala sobre a importância da formação de vínculos:  
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É preciso muito cuidado para abordar com os professores questões 
relativas à sua atividade docente. Não se podem apontar erros diretamente, 
antes da construção de vínculos. Só quando os vínculos estão 
estabelecidos é que se torna possível lidar com as críticas, com a busca de 
objetivos comuns. 

. 
Com essa construção de vínculo o coordenador pedagógico tem a 

oportunidade de conseguir a participação dos professores por sentirem segurança 

em expor suas ideias a respeito do que está sendo estudado. 

As colocações feitas pelos CPs iniciantes sobre os desafios que encontraram 

ao deixarem de serem professores e tornarem-se professores coordenadores reflete 

no cotidiano escolar. Uma das dificuldades frequentes dos CPs exemplificada a 

seguir é:  

 
O acúmulo de tarefas, porque muitas vezes a nossa rotina é preenchida 
com situações e assuntos não pedagógicos, isso acaba nos 
sobrecarregando e limitando o tempo destinado para a formação (CP 
CRAVINA). 

 

É imprescindível que o coordenador pedagógico tenha claro que a sua tarefa 

de formação deve ser prioridade para a transformação dos docentes, direcionando 

as ações formativas para o desenvolvimento profissional de cada envolvido.  

Alguns CPs sentem dificuldade em planejar as formações como nesse caso: 

 
A maior dificuldade que eu encontrei foi de fazer a formação continuada 
para os professores, porque não sabia por onde começar e nem qual o 
material teórico utilizar, mas com o apoio dado pelas orientadoras nas 
reuniões pedagógicas, fui aos poucos superando esses obstáculos (CP 
VIOLETA). 

 

O coordenador pedagógico precisa ter clareza das necessidades de formação 

do grupo, ter cuidado no momento de planejar as formações e escolher o tema que 

atenda às necessidades de todos, porque dessa forma contará com o envolvimento 

de todos no espaço de formação. 

Alguns CPs enfrentam problemas com o volume de atribuições: 

 
O que mais me preocupou foi planejar a formação com qualidade, diante de 
tantas outras atribuições que se apresentam no dia-a-dia. Os estudos nos 
momentos formativos com as orientadoras pedagógicas me ajudaram a 
aproveitar melhor o tempo disponível. (CP ORQUÍDEA). 
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Os textos escolhidos para o momento formativo necessitam estarem 

adequados ao grupo e o coordenador precisa estudar sobre o assunto para 

conseguir formar os professores. 

Ao ingressar na função de coordenador pedagógico, o professor se depara 

com um momento crítico em sua trajetória profissional, estando sujeito aos 

incidentes das unidades, à nova rotina, aos estudos com os orientadores 

pedagógicos e às reflexões de suas práticas, mas é isso que transforma o professor 

em professor coordenador. 

O coordenador pedagógico e os demais profissionais devem promover 

mudanças significativas no ambiente escolar e consequentemente construir uma 

educação de qualidade onde todos ganhem com essas transformações. Nesse 

contexto é fundamental que haja formação adequada direcionada aos docentes, 

para que nos momento mais críticos estejam preparados e confiantes em suas 

decisões.  

 

6.3 A formação 

 

Entendemos que a formação também é formar-se a si mesmo, inicia-se ao 

nascermos e continua no decorrer da vida. Ela consiste em um desenvolvimento 

pessoal que vai se transformando no pensar, no agir e sentir.  

Imbernón (2011, p. 49), coloca que: 

  
[...] o desenvolvimento profissional do professor não é apenas o 
desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e compreensão de si mesmo, 
o desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo tempo 
delimitado ou incrementado por uma situação profissional que permite ou 
impede o desenvolvimento de uma carreira docente. O desenvolvimento 
profissional do professor pode ser um estímulo para melhorar  a prática 
profissional, convicções e conhecimentos profissionais, com o objetivo de 
aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de gestão. Considerar o 
desenvolvimento profissional mais além das práticas da formação e vinculá-
lo a fatores não formativos e sim profissionais supõe uma redefinição 
importante. Significa também analisar a formação como elemento de 
estímulo e de luta pelas melhorias sociais e profissionais e como promotora 
do estabelecimento de novos modelos relacionais na prática da formação e 
das relações de trabalho. 

 

A formação é uma interação entre formador e formando, com a intenção de 

mudança num espaço institucional privilegiado, onde se espera que as 

transformações aconteçam. 
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De acordo com Rodnei Pereira (2017, P. 85) em sua tese: 
 
Outro aspecto da teorização do pesquisador com o qual concordo, é que as 
condições de desenvolvimento pessoal são atravessadas pelas condições 
de espaço-lugar, de tempo e de relação com uma dada realidade, ou 
conjunto de circunstâncias. 
O “trabalho sobre si” só seria possível em espaços-lugares nos quais há 
disposição para tal empreendimento. O autor dá como exemplo o caso do 
professor. 
Ao lecionar, ele trabalha para os alunos, mas sua experiência de trabalho só 
poderá se transformar em formação em um espaço-lugar em que haja 
condições para que ele possa trabalhar sobre si mesmo. Isso ocorrerá se 
houver reflexão sobre o que se fez, buscando outras formas para os 
afazeres. 
Uma experiência de trabalho profissional pode, então, ser formativa, quando 
o sujeito conseguir encontrar meios de mudar, de rever suas práticas, de 
fazer uma espécie de balanço reflexivo. Segundo Ferry, refletir consiste em 
suspender a experiência da própria prática e tratar de compreender o que 
se viveu. Isso só é possível quando se há tempos que possibilitem a 
reflexão. Nesse movimento é que se pode dizer que houve formação. 

 

A formação apoia-se em uma reflexão sobre a prática docente, permitindo 

rever as teorias existentes e possibilitando um constante processo de autoavaliação. 

O coordenador formador é o mediador dos saberes: saber fazer, saber ser e 

saber agir. O caminho dessa mediação se dá através da direção para a                                                         

transformação quando o coordenador valoriza o saber, a vivência dos professores, o 

modo de trabalhar, criando condições para o questionamento dessa prática e 

proporcionando a melhora da prática com a formação continuada voltada para o 

desenvolvimento inovador. 

Nesse sentido, Orsolon (2012, p. 22), explica que:  

 
[...] ao planejar a formação continuada, a ênfase a ser dada em cada uma 
das múltiplas dimensões desse processo possibilitará orientá-lo ou não no 
sentido de mudança. Assim, é fundamental que o coordenador conheça e 
se aproprie das dimensões do processo de formação continuada e faça 
delas o núcleo de sua ação coordenadora. 
 

O conhecimento é construído através das relações humanas/mundo, na 

interação com o outro, na troca, na reflexão e ação. A escola é o espaço para que 

essa relação aconteça de maneira significativa.  

Ao voltar à leitura da tese de Rodnei Pereira (2017, pp. 86-87), retorno ao 

questionamento da importância da reflexão para a transformação: 

 
Freire (2015) advertia que a reflexão crítica sobre as práticas era uma 
exigência da relação teoria e prática. Sem a reflexão, a teoria é mero 
discurso vazio. A prática, por sua vez, ativismo.  
Para ele, a reflexão é o conteúdo obrigatório da organização pragmática da 
formação docente.  Mas, trata-se de um conteúdo cuja compreensão não é 
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simples, nem tão clara, nem tão lúcida. A reflexividade, tanto quanto 
possível, afirma o professor, deve ser elaborada na prática formadora. E 
isso depende que o formador, antes mesmo de sua experiência formadora, 
assuma-se como sujeito da produção do saber, que se convença de que 
ensinar não é mera transferência de conhecimento senão criar as 
possibilidades para a sua produção ou construção. 

 
O papel do coordenador pedagógico nesse espaço privilegiado permite que 

se concretizem processos de diálogos entre ensinar e aprender e se entrelacem 

questões do cotidiano escolar ao processo formativo do docente. A atuação do 

coordenador pedagógico como formador é colaborar para a transformação do 

docente, suas intervenções vão fazendo sentido para o professor enquanto este 

encontra-se em um processo de romper com velhos paradigmas e se conscientizar 

da sua prática docente. 

Respondendo ao questionário a CP Hortência fez o seguinte relato sobre a 

formação continuada: 

Um dos momentos mais gratificantes para mim é o da formação continuada, 
procuro dividir com os professores os temas mais relevantes para a nossa 
reflexão e acho um desafio constante, mas é muito produtiva. Os momentos 
na escola às vezes são de grandes descobertas. 

 
Seguem outros CPs relatando suas impressões sobre a formação continuada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Eu tenho 22 anos de magistério e estou há 19 anos como coordenadora e a 
escolha de temas para a formação continuada ainda é um grande desafio. 
As assessoras de orientação são maravilhosas e me ajudam, mas acho 
muita dificuldade em preparar a formação (CP AMOR PERFEITO). 
 
 O começo da formação continuada foi um imenso nervoso. Eu era muito 
nova no cargo e não me sentia à vontade, ou melhor, segura para realizar 
uma tarefa tão difícil. Hoje estou melhor, mas encontro dificuldade de formar 
os professores (CP GIRASSOL). 
 

Percebe-se nesses relatos feitos pelos CPs, que há muito desafios a serem 

vencidos em relação à formação continuada. Nesse sentido, Campos e Aragão 

(2012, p. 39-41), discorrem sobre a interação do coordenador pedagógico: 

“Assim sendo, a interação entre pares e as trocas de saberes precisam ser 

base sobre o qual o coordenador desenvolve sua ação na escola na perspectiva de 

contribuir para formação docente.” 

É nesse espaço essencial de formação que permite ao coordenador formador 

processor dialéticos de trocas aprendendo e ensinando um com o outro para formar 

e se formar. Cabe considerar que a escola é um espaço culturalmente organizado 

que beneficia todos os participantes: professores, alunos, famílias, coordenador 

pedagógico pelas diferentes interações e cabe ao coordenador tomar posse dessa 
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organização para momentos de aprendizagens e formação. Ele precisa perceber 

que no seu cotidiano encontram-se as trilhas a seguir junto com o grupo de 

profissionais da escola e delinear um caminho de ação comum. 

A ação formadora do coordenador pedagógico é prioridade em sua rotina, 

cabe a esse profissional o desenvolvimento das ações pedagógicas e o momento 

formativo, como explicam Placco e Silva (2006, p. 26-27): 

 
É importante destacar que se entende formação continuada com um 
processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em 
múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou 
treinamentos, e que favorece a apropriação de conhecimentos, estimula a 
busca de outros saberes e introduz uma fecunda inquietação contínua com 
o já conhecido, motivando viver a docência em toda a sua 
imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo.  

A melhoria do potencial formador passa por experiências vividas no 

cotidiano da escola, transformando-as em aprendizagem por um processo de 

autoformação. É por meio da articulação entre novos modos de organizar o trabalho 

e novos modos de organizar a formação que o coordenador transforma o coletivo da 

escola. 

6.4 Relação interpessoal/profissional 

 

Nas áreas da sociologia, psicologia e antropologia, o tema relacionamento 

interpessoal desperta interesse e está inserido em vários contextos do cotidiano, 

inclusive no ambiente escolar. Conceitualmente, nada mais é do que a associação 

ou conexão social entre duas ou mais pessoas, em diversos níveis de 

compartilhamento e regidas por normas comportamentais. 

Essas interações entre os membros de uma sociedade envolvem emoções e 

sentimentos de amizade, amor, idolatria, mas também podem ser marcadas por 

competição, ódio, etc. Divergências entre os envolvidos diretamente em conflitos 

podem determinar ou alterar um relacionamento interpessoal. 

No gráfico 6 abaixo, podemos observar a compilação das dificuldades 

apontadas pelos CPs em relação à formação continuada. Ficou constatado que a 

maior quantidade de apontamentos negativos recai sobre o relacionamento 

interpessoal, justificando a abordagem do tema.  
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Gráfico 6 – Dificuldades apontadas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Na figura 4 pode ser visualizado o mapa conceitual das relações interpessoais 

em relação ao processo de aprendizagem, no qual podemos perceber que a 

comunicação satisfatória entre os indivíduos leva à empatia e à melhora das 

relações interpessoais, que se reflete positivamente na aquisição de saberes por 

meio da aprendizagem dos temas propostos nas práticas formativas. Essas 

interações inegavelmente contribuem para o desenvolvimento profissional. 

 

Figura 4 – Mapa conceitual das relações interpessoais 

 

Fonte: elaborado pela autora  
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A pergunta nº 8 do questionário aplicado aos CPs (Apêndice B), sobre quais 

as principais dificuldades encontradas para a realização do seu trabalho, foi 

respondida por muitos deles apontando para as relações interpessoais, seguem 

duas delas: 

As relações interpessoais aqui são muito complicadas, pois trabalhamos 
com diversas pessoas e cada um tem uma reação diferente, isso dificulta o 
meu trabalho, porém acredito que temos que nos aperfeiçoar a cada dia 
(CP VERBENA). 
 

Outra CP sobre dificuldades de relacionamento: 
 
 
A principal dificuldade é “apartar” os desentendimentos entre educadores, 
pois muitas vezes, perdemos muito tempo hábil que poderia ser usado para 
capacitar ou formar/orientar a todos. Para superar, tento manter um 
ambiente harmônico com melhor convivência (CP HIBISCO). 

Sobre relacionamento profissional no âmbito escolar, Almeida (2012, p. 70) 

explica por meio de sua experiência como aluna e docente, somado a pesquisas 

que: “[...] o coordenador pedagógico precisa desenvolver nele mesmo, e nos 

professores, determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que são o sustentáculo 

da atuação relacional: olhar, ouvir, falar, prezar”. 

Nesse sentido, Almeida (2012, p. 71) fala sobre “um olhar ativo, de prestar 

atenção”: 

Na tarefa de coordenação pedagógica, de formação, é muito importante 
prestar atenção no outro, em seus saberes, dificuldades, angústias, em seu 
momento, enfim. Um olhar atento, sem pressa, que acolha as mudanças, as 
semelhanças e as diferenças; um olhar que capte antes de agir. 
 

Almeida (2012, p. 73) também ressalta a alegria em falar, ouvir e ser ouvido 

nas relações interpessoais: “Acredito que a tentativa de um ouvir ativo e de uma fala 

consequente tornará mais confortável o relacionamento do coordenador pedagógico 

com seus professores”. Ainda dentro desse contexto, continua a autora dizendo que: 

 
Uma parte significativa das trocas em formação passa pelo texto ou pela 
comunicação oral. Daí a importância de focalizar esse aspecto. O professor 
tem muita expectativa em relação à fala do coordenador pedagógico porque 
sabe que essa fala tanto pode ajudar, tranquilizar, dar segurança, oferecer 
pistas, como mostrar ameaça e causar tensão (ALMEIDA, 2012, p. 74).  
 

Podemos então apreender que nos bons relacionamentos interpessoais os 

envolvidos se veem, se ouvem, se falam, se prezam, trocam informações e 

conhecimentos, aceitam os diversos pontos de vista, o que é essencial para um 

diálogo construtivo e empático. 
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De acordo com Michaelis (2019), empatia é a “Habilidade de imaginar-se no 

lugar de outra pessoa. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de 

outrem.” Almeida (2012, p. 76) vai além e completa: 

 
Mas a empatia, o colocar-se no lugar do outro, é também recurso 
fundamental para levar ao crescimento. Ser capaz de tomar o lugar de 
referência do outro, sem no entanto esquecer que é do outro, é condição 
imprescindível a uma relação interpessoal promotora de crescimento. Por 
outro lado, o esforço para a autenticidade e a empatia não será 
concretizado se eu não tiver consideração pelo outro, se eu não o prezar 
como pessoa que é. 
 

Dentro desse contexto, a CP Calêndula explica como agiu para superar uma 

situação de conflito na escola: 

 
De início, quando surgiu uma situação de conflito entre professores, 
sentamos para conversar. Ouvi cada uma e procurei mediar, falando de 
modo firme e calmo quando uma delas ou ambas se alteravam. Qualidades 

como imparcialidade, empatia e respeito foram fundamentais nesse caso. 
 

Ao expressar sua convicção de que a nossa construção como pessoa é 

ajudada por boas relações interpessoais e que estas fazem parte da escola, Almeida 

(2012, p. 78) afirma que: 

 
No caso específico do coordenador pedagógico, o trato satisfatório com os 
relacionamentos interpessoais é condição sine qua non para o desempenho 
de suas atividades, dado que sua função primeira é a de articular o grupo 
de professores para elaborar o projeto político pedagógico da escola. 

 
Nesse cenário, a CP Camélia fala sobre qual foi o tratamento empregado aos 

relacionamentos para melhorar o trabalho desenvolvido por sua equipe: 
 
A não aceitação por parte do grupo, que estava acostumado a uma maneira 
diferenciada de trabalho, foi revertida quando mostrei meu ponto de vista e 
estive presente em todo o desenvolvimento das ações, assim conquistei a 
confiança do grupo e o trabalho passou a fluir em equipe. 
 

Segue Almeida (2012, p. 78) destacando que: “Na verdade, relações 

interpessoais confortáveis são recursos que o coordenador usa para que os 

objetivos do projeto sejam alcançados”, e que segundo sua experiência:  

 
[...] as habilidades de relacionamento interpessoal – o olhar atento, o ouvir 
ativo, o falar autêntico – podem ser desenvolvidas, e que nesse exercício o 
profissional vai fazendo uma revisão de suas concepções de escola, de 
professor e de aluno. 
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A autora conclui seu pensamento dizendo que a cidadania está estritamente 

ligada às relações interpessoais, e que as concepções do profissional precisam ser 

constantemente revistas e refletidas, para que isso possibilite a formação de 

cidadãos críticos pela escola. 
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CONCLUSÃO 

 

A cada instante há na vida um novo conhecimento a encontrar, uma nova 

lição despertando, uma situação nova, que se deve resolver. 

(CECÍLIA MEIRELES) 

 

O período do Mestrado Profissional foi a cada instante uma nova fonte de 

conhecimento, com novas lições aprendidas, novos olhares, novos amigos, 

superação e descobertas. 

Foi através da consulta à literatura sobre o tema proposto, que consegui ter 

um ponto de partida para a minha pesquisa. Também contribuiu muito a leitura e 

entendimento de pesquisas correlatas, que contemplam a formação continuada e o 

papel fundamental que o coordenador formador representa frente ao cumprimento 

dos objetivos de uma unidade escolar. 

A escolha do título Práticas formativas de coordenadores pedagógicos da 

educação infantil que são promotoras de desenvolvimento profissional para 

este trabalho, surgiu em função do meu objetivo de investigar sobre as formações 

ministradas pelas orientadoras pedagógicas (Ops) aos coordenadores pedagógicos 

(CPs); e se essas práticas promovem o desenvolvimento profissional destes. 

A pesquisa foi pautada na abordagem qualitativa com a realização de 

entrevistas semiestruturadas, onde as Ops deixaram claro que o apoio aos CPs das 

unidades escolares é constante, e que as formações realizadas não se limitam 

somente a reuniões pedagógicas, mas também a uma diversidade de ações 

formativas no decorrer do ano letivo que incluem várias palestras e cursos, jornadas 

pedagógicas, semana do brincar, semana da educação, estudo reflexivo sobre as 

diretrizes do Plano Municipal de Educação, etc. O Departamento de Ensino possui 

um plano de formação continuada que é discutido e inserido no quadro anual das 

Ações da Educação Infantil (Anexos C e D). Tudo isso agrega saberes e auxilia na 

qualificação do profissional da educação infantil. 

Diante de tudo que foi exposto, considera-se que os objetivos desta pesquisa, 

tanto o geral como os específicos foram atingidos, porque ficou demonstrado que as 

ações formativas são relevantes e que há um planejamento para que essas ações 

tenham qualidade e sejam importantes para o aperfeiçoamento dos CPs, o que foi 

referendado por 89% deles, que responderam positivamente nos questionários 
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aplicados sobre a questão da contribuição das ações formativas para a melhora do 

exercício profissional. 

Os subsídios fornecidos pela fundamentação teórica para reflexão, mediante 

toda a literatura consultada e citada ao longo deste trabalho, somados aos dados 

analisados, aponta para uma ação que pode ser implementada pelos orientadores 

pedagógicos para a melhoria das práticas de formação continuada da Educação 

Infantil, que é a intensificação em palestras, cursos e reuniões pedagógicas de 

temas especialmente voltados ao relacionamento interpessoal, a serem incluídos no 

quadro anual das Ações da Educação Infantil. Essa ação se mostra necessária 

porque a grande maioria dos CPs relatou enfrentar dificuldades nessas relações em 

todos os níveis. 

Conclui-se, portanto, que as práticas formativas de coordenadores 

pedagógicos da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Itanhaém-SP são 

promotoras de desenvolvimento profissional, mas podem ser aperfeiçoadas com a 

inclusão de novos temas sugeridos pelos CPs, que são os maiores interessados em 

adquirir saberes para um melhor desempenho do exercício profissional. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com Assessor de Orientação Educacional 

 

 

                                            

Entrevista semiestruturada 

 

Prezado Assessor de Orientação Educacional da Educação Infantil, 

Esta é uma pesquisa realizada pelo Programa de Estudos Pós-Graduação em 

Educação: Formação de Formadores, nível Mestrado Profissional da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo PUC-SP por Regina de Fatima Arraes Giavoni 

sob a orientação da Profa. Dra. Emilia Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches com 

o objetivo de conhecer a sua realidade profissional. Seu anonimato será preservado 

e suas respostas contribuirão para o entendimento da importância da formação 

continuada para o exercício profissional do Coordenador Pedagógico-Assessor 

Pedagógico que atua no Departamento de Ensino do Município de Itanhaém nas 

Unidades Escolares de Educação Infantil.  

Os resultados serão apresentados oportunamente para a Universidade e para 

a Secretaria de Educação. 

Dúvidas serão esclarecidas através do e-mail reginaescola@gmail.com  

Desde já, agradeço sua valiosa contribuição para esta pesquisa acadêmica. 

 

 

 

_______________________________  

Regina de Fátima Arraes Giavoni 

RG: 11768.351 

 

 

 

mailto:reginaescola@gmail.com
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Nome : _____________________________________________________________  

 

Sua Formação: _______________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Há quanto tempo está como coordenadora do Departamento de Ensino? 

 

Como é feita a divisão nas escolas? 

 

 

Como são feitas as formações dos coordenadores nas unidades escolares? 

 

 

Que critérios você usa para selecionar temas e plamejar os temas das atividades 

formativas desenvolvidas com os CPs da Educação Infantil?  

 

 

Quais são as estratégias que você costuma utilizar? Por que as utiliza? 

 

 

Das atividades formativas que você DESENVOLVEU quais você considera que mais 

contribuíram com as práticas dos coordenadores? Dê um exemplo. 
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APÊNDICE B – Questionário para Assessor Pedagógico 

 

 

 

Questionário semiaberto 

 

Prezado Assessor Pedagógico da Educação Infantil, 

Esta pesquisa do Programa de Estudos Pós-Graduação em Educação: 

Formação de Formadores, nível Mestrado Profissional da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo- PUC- SP, conduzida por Regina de Fatima Arraes Giavoni 

sob a orientação da Profa. Dra. Emilia Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches, tem 

como objetivo de conhecer melhor a sua realidade como profissional. Sua 

colaboração nas respostas deste questionário será fundamental para compreensão 

da importância da formação continuada realizada pelos coordenadores do 

departamento de ensino da secretaria de educação  ao coordenador/assessor 

pedagógico que atua na educação infantil da Rede Municipal de Itanhaém, seu 

anonimato será preservado. 

 Os resultados serão apresentados oportunamente para a Universidade e 

para a Secretaria de Educação. 

Dúvidas serão esclarecidas através do e-mail reginaescola@gmail.com  

Desde já, agradeço sua valiosa contribuição para esta pesquisa acadêmica.  

 

 

___________________________ 

Regina de Fátima Arraes Giavoni. 

RG. 11768.351-6 
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Nome : ________________________________________________________  

e-mail: ________________________________________________________ 

 

PERFIL E FORMAÇÃO: 

1- Sexo: (    ) MASCULINO          (     ) FEMININO 

2- Idade: _______________________  

3- Formação: 

(     ) Profissional Graduado                  (     ) Profissional Pós - Graduado             

(     ) Aluno de Graduação                     (     )  Aluno de Pós – Graduação                          

Outras Formações: 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4- Tempo que atua como Assessor Pedagógico: ___ Anos  ___ Meses 

5- Em qual escola atua: ___________________________________________ 

6- As Ações Formativas realizadas pela Secretaria de Educação tem 

contribuído em que escala para a sua  melhora do exercício profissional de  

Assessor pedagógico? Assinale um número na coluna abaixo: 

(     ) 2 

(     ) 4 

(     )  6 

(     ) 8 

(     ) 10 

 

7- Qual Ação Formativa foi mais significativa para você este ano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8- Quais são as principais dificuldades encontradas na escola para a 

realização do seu trabalho como Assessora Pedagógica, explique como você faz 

para superá-las: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

9- O Assessor Pedagógico precisa de uma Formação Específica para o 

exercício de sua atividade profissional? Justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

10- Quais os  ganhos e pontos exitosos no desenvolvimento de seu trabalho 

na Assessoria Pedagógica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ _____________________________________ 

11- Quais os temas que gostaria de ver nas próximas formações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Solicitação de autorização para pesquisa de campo 
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ANEXO B - Autorização para pesquisa de campo 
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ANEXO C - Quadro anual das ações da Educação Infantil (2018) 
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ANEXO D - Quadro anual das ações da Educação Infantil (2019) 
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