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RESUMO 

 

ARAUJO, Janaina Cacia Cavalcante. Coordenação pedagógica em instituições públicas de 

educação infantil de São Paulo: formação e profissão. 2018. 300 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2018.    

 

Nesta pesquisa educacional, tem-se como objetivo principal contribuir para a compreensão de 

questões concernentes à formação e à profissão de profissionais atuantes no cargo de 

coordenação pedagógica na educação infantil da rede pública municipal direta da cidade de 

São Paulo, em CEIs (Centro de Educação Infantil) e EMEIs (Escolas Municipais de Educação 

Infantil). Procurou-se focalizar o alcance do trabalho da coordenação pedagógica no que tange 

à mobilização da equipe para o desenvolvimento de práticas educativas qualificadas. Partiu-se 

da suposição básica de que a coordenação pedagógica tem uma responsabilidade crucial 

dentro da instituição, com o coletivo dos professores e com a implementação do Projeto 

Político Pedagógico e seus desdobramentos em nível dos planos de ação e das realizações 

cotidianas. Foi possível discutir pontos de tensão que se referem à coordenação pedagógica na 

educação infantil, a partir da pesquisa realizada, mediante análise da legislação em vigor e dos 

referenciais teóricos relacionados à formação dos profissionais da educação infantil, na 

perspectiva da supervisão de práticas pela coordenação pedagógica para o desenvolvimento 

profissional e organizacional, tendo como perspectiva a liderança pedagógica em uma cultura 

formativa centrada na escola. Foram realizadas sessões de acordo com a metodologia dos 

grupos focais, com 16 coordenadores pedagógicos de CEIs e EMEIs, subdivididos em dois 

grupos com oito componentes cada: grupo A, de participantes de um grupo de estudos na 

Universidade de São Paulo; e grupo B, de não integrantes de grupo de estudos e, além disso, 

efetuaram-se entrevistas individuais com os voluntários. Mediante a análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977), identificaram-se duas grandes categorias de análise: a natureza dos saberes 

da profissão e formação profissional e as vivências na profissão. As discussões possibilitaram 

compreender como os coordenadores pedagógicos percebem a sua formação, atuação, saberes 

e atribuições no cotidiano das instituições de educação infantil. Com a triangulação de fonte 

de dados, estabeleceu-se um panorama argumentativo na intersecção dos referenciais teóricos 

e legais com os dados produzidos, o que revelou uma fragilidade tanto na formação inicial dos 

profissionais da coordenação pedagógica como nos processos formativos em serviço 

oferecidos pelos órgãos da municipalidade ou mesmo buscados no plano de especialização 

pelos próprios profissionais. Esta pesquisa expôs a necessidade de políticas públicas em todas 

as instâncias de formação específica inicial e contínua em serviço do coordenador pedagógico 

de educação infantil promovida ou favorecida pelos órgãos centrais, o que se apresentou 

como relevante para os avanços dos estudos relacionados à formação em serviço e a liderança 

especificamente em educação infantil. 

 

Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Formação. Desenvolvimento profissional. 

Liderança. Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ARAUJO, Janaina Cacia Cavalcante. Pedagogical coordination in public institutions in 

São Paulo early childhood education: training and profession. 2018. 300 f. Dissertation 

(PhD in Education) – Education School, Universidade de São Paulo, 2018.  

 

The main purpose of this educational research is to contribute to the understanding of issues 

concerning the training and the profession of professionals working as teaching coordinators 

in preschool education within the direct public school system of the city of São Paulo, CEIs 

(Early Childhood Education Centers) and EMEIs (Municipal Preschools). It focused on the 

reach of the pedagogical coordination work regarding the mobilization of the team for the 

development of qualified educational practices. The study was based on the assumption that 

teaching coordination plays a crucial role within the institution, with the group of teachers and 

with the implementation of the Teaching Policy Project and its developments at the level of 

the action plans and the everyday accomplishments. It was possible to discuss tension points 

that refer to teaching coordination in early childhood education based on the research 

conducted by means of the analysis of current legislation and the theoretical references related 

to the training of early childhood education professionals and in the supervision of practices 

adopted by pedagogical coordinators for the professional and organizational development 

with a view to teaching leadership in a school-focused training culture. Many sessions were 

carried out in accordance with the methodology of the focus groups with 16 pedagogical 

coordinators from CEIs and EMEIs, subdivided into two groups with 8 people each: group A, 

composed of participants of a study group study at Universidade de São Paulo (University of 

São Paulo); and group B, composed of non-participants of a study group and, in addition, 

individual interviews were carried out with volunteers. By means of a content analysis 

(BARDIN, 1977), two major analysis categories were identified: the nature of the knowledge 

of the profession and professional training and experiences in the profession. The discussions 

allowed an understanding of how pedagogical coordinators see their training, work, 

knowledge and duties in the daily routine of early childhood education institutions. After data 

source triangulation, an argumentative outlook was established by crossing theoretical and 

legal references with the data produced, which showed a weakness in both the initial training 

of teaching coordinators and in-service training processes offered by the municipal bodies or 

sought at the specialization level by the professionals themselves. This research exposed the 

need for public policies in all instances of the initial and continuing in-service training of 

early childhood education pedagogical coordinators sponsored or facilitated by central bodies, 

which proved to be relevant for the advancements of studies related to the in-service training 

and leadership, particularly in early childhood education. 

 

Keywords: Pedagogical coordination. Training. Professional development. Leadership. Early 

childhood education. 
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1 Introdução 

 

Ela está no horizonte [...]. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 

jamais alcançarei. Para que serve utopia? Serve para isso: para caminhar. 

(GALEANO, 1994, p. 310) 

 

Meu processo de formação e profissionalização na educação, passando pelo extinto 

curso de magistério e pela graduação em Pedagogia, fizeram-me voltar o olhar para um 

mundo de muitas possibilidades no campo, com foco nas crianças e suas infâncias. 

Não poderia deixar de fazer uma breve justificativa dos motivos que me levaram a 

discorrer sobre o tema desta tese, e nesta, por sua vez, não poderia deixar de comentar sobre 

as inquietações que surgiram no decorrer de minha trajetória profissional que suscitaram 

tantas horas dedicadas a longas pesquisas procurando entender o universo da educação 

infantil no qual me encontro envolvida e que faz parte de minha vida. Por esse motivo, a 

seguir, destaco alguns dos fatores que determinaram minhas escolhas que, por sua vez, 

culminaram nesta tese. 

Após alguns anos na educação infantil, as questões relacionadas às crianças, 

começaram a me incomodar. Ao trabalhar na rede particular e, posteriormente, a partir de 

2004, no município de São Paulo, com a faixa etária dos quatro aos seis anos, sempre 

acreditei que esta é uma fase muito privilegiada da vida, na qual a criatividade, a curiosidade 

e a imaginação emergem com muita força; portanto, merecedora de um espaço educativo 

dinâmico, uma organização de tempo flexibilizado e profissionais atentos às suas 

singularidades. 

Alguns meses após o ingresso na rede municipal, passei a exercer o cargo de 

coordenadora pedagógica em uma Escola Municipal de Educação Infantil de São Paulo 

(EMEI), e os questionamentos só aumentaram, pois as demandas eram gigantescas, era 

preciso repensar procedimentos e ações na perspectiva do melhor para as crianças em espaços 

concebidos para que elas permanecessem por períodos de seis horas. 

Em 2008, compus a equipe da Diretoria Regional Jaçanã/Tremembé e, após algumas 

visitas às creches e escolas municipais de educação infantil dessa região, percebi que 

possuíam uma estrutura distante da concebida como ideal. A impressão era de que o tempo 

havia parado e as crianças, mesmo as que não falavam, expressavam o quanto aqueles espaços 

educativos revelavam práticas rotineiras. Os profissionais ocupavam-se estritamente dos 
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cuidados físicos e discutiam quem daria banho em quem e em quantos, ou seja, tudo era 

baseado em uma rotina de meros afazeres, o que me chocou muito. Pelo menos na rede direta 

de creches, desde a transição dos profissionais da Secretaria de Assistência Social (SAS)
1
 para 

a Secretaria Municipal de Educação (SME) aos tempos atuais, são inegáveis os ganhos no 

plano qualitativo do trabalho educativo realizado pelos profissionais. É verdade que as 

circunstâncias da rede atual são bem diferentes, hoje, preponderantemente constituída por 

creches em regime indireto e conveniados, no que se designam “instituições parceiras”, o que 

constitui outra realidade merecedora de análise particular. 

As impressões depreendidas dessas minhas experiências, agregadas às de 

coordenadora pedagógica, supervisora escolar e recentemente como diretora da Divisão de 

Educação Infantil (DIEI) da SME, apontam para o fato de que as condições das instituições 

coletivas para crianças de zero a três anos precisam ainda mais de investimentos não só de 

recursos, mas também de formação para os profissionais do que as instituições destinadas às 

crianças de quatro e cinco anos. Nestas últimas, a questão localiza-se, sobretudo, na 

perspectiva curricular adotada, que se aproxima, de modo indevido, dos processos 

escolarizantes de caráter marcadamente transmissivo. 

Apesar das mudanças, o cotidiano das crianças em contextos coletivos ainda não 

representa o ideal. Em tempos de “novos olhares” e quebra de muitos paradigmas, a situação 

das crianças nesses espaços de educação não pode se restringir a lugares de confinamento 

com experiências disciplinadoras e escolarizadas, que tolhem a criatividade e a inventividade 

de seus atores, negando seus direitos. 

Dessas percepções, originou-se a minha inquietação com a realidade que 

presenciava. Motivada, assim, iniciei a minha vida de pesquisadora para tentar entender a 

razão de a educação infantil, no caso a pública, que abrange o maior número da população de 

bebês e crianças paulistanas, ser negligenciada em tantos aspectos. 

Em 2011, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na 

Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, no qual, em 2013, defendi a 

dissertação intitulada A construção de uma Pedagogia da Infância no Brasil: um novo olhar 

para a educação da criança pequena (1990-2010), em que propus compreender quais 

pressupostos, autores e tendências protagonizaram a configuração de uma Pedagogia da 

Infância no Brasil, no referido período. Essa investigação propiciou, além do levantamento de 

muitas questões relacionadas à temática, o surgimento de muitas outras ligadas a um novo 

                                                 
1
 Atualmente denomina-se Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 
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lugar ocupado pelas crianças na educação infantil, as instituições em contextos coletivos e os 

profissionais e sua formação advinda de uma construção sócio-histórica e de uma produção 

científica profícua e volumosa, tendo como objeto principal os bebês e crianças como sujeitos, 

produtores de cultura, inventivos e pesquisadores do mundo que o cercam. 

O recorte temporal dessa dissertação evidenciou que foi inaugurado um novo tempo, 

com uma legislação que se pautou no direito, e direitos não podem ser negados, devem ser 

assegurados por toda a sociedade, mas que ainda parecem distantes da maioria dos contextos 

públicos coletivos no Brasil, o que se evidenciou nas entrevistas das pesquisadoras envolvidas 

no referido estudo. 

Como coordenadora pedagógica, por vários anos, vejo uma possibilidade real de a 

coordenação pedagógica fazer-se articuladora e transformadora de contextos ao valorizar a 

equipe e promover importantes interlocuções com atores da gestão, no âmbito da unidade 

educacional e fora dela. 

Esse cargo encerra uma gama de atribuições legais, que torna o coordenador 

pedagógico uma figura de relevo dentro dos contextos de trabalho. Sua responsabilidade em 

abarcar todo um coletivo de profissionais, responsabilizar-se pela formação, implicar-se 

diretamente com as proposições do currículo e do Projeto Político Pedagógico, potencializar a 

documentação pedagógica, dentre outras questões essencialmente pedagógicas, reúne-se a 

compromissos de partilha das questões administrativas. 

Quando o contexto de atuação da coordenação pedagógica é a educação infantil, esse 

profissional é desafiado por diversas demandas, pois se trata de um espaço singular, com 

crianças muito pequenas e com adultos que precisam de sua orientação e suporte na rotina 

diária e no encadeamento das ações. 

Ao colocar-me diante dos questionamentos relativos à atuação da coordenação 

pedagógica e às circunstâncias que podem favorecer ou dificultar o êxito na condução das 

múltiplas ações sob sua responsabilidade, a começar pela formação da equipe de 

professores(as), decidi por tomar a temática como objeto de estudo em meu doutoramento. 

Espero que minhas indagações iniciais possam juntar-se a muitas outras e que todas sirvam 

para, melhorando os relacionamentos entre os envolvidos, melhorar a qualidade do 

atendimento aos bebês e às crianças pequenas nas instituições educacionais. Após essa 

explanação, iniciamos, a seguir, a apresentação deste estudo. 

Nesta pesquisa, partiu-se da suposição básica de que a coordenação pedagógica tem 

uma responsabilidade crucial dentro da instituição educacional, em parceria com o diretor, 

com o coletivo dos professores e com todas as implicações decorrentes da implementação do 
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Projeto Político Pedagógico e seus desdobramentos no plano das realizações cotidianas como 

integrante da equipe gestora. Diante disso, surgiram os seguintes questionamentos referentes 

aos coordenadores pedagógicos (CP): “Que saberes mobilizam o CP no exercício da 

profissão?”; “Quais as percepções dos coordenadores sobre seu trabalho e suas atribuições no 

cotidiano das instituições de educação infantil?”; “Como os coordenadores pedagógicos 

vivenciam a relação com a direção e, para além da unidade, com os órgãos centrais?”. 

Na busca de possíveis respostas a esses questionamentos, nesta investigação, propõe-

se compreender, em particular, o cargo do coordenador pedagógico (CP), profissional que 

ocupa a coordenação pedagógica, efetivo ou designado, aquele que, teoricamente, promove e 

articula as ações pedagógicas com bebês e crianças pequenas e os processos formativos 

visando ao desenvolvimento profissional da equipe e o desenvolvimento institucional em 

Centros de Educação Infantil (CEIs) e EMEIs da rede direta de São Paulo. 

Assim, estabeleceu-se como objetivo principal, neste estudo, que se inscreve na área 

da Educação, contribuir para a investigação e a análise do profissional que compõe a gestão 

educacional e que atua no cargo da coordenação pedagógica na educação infantil da rede 

pública municipal da cidade de São Paulo. Desse objetivo geral, derivam os seguintes 

objetivos específicos: explicitar os processos de formação inicial e contínua na constituição 

profissional dos coordenadores pedagógicos; identificar a natureza de saberes dos 

profissionais da coordenação pedagógica e quais são mobilizados em sua prática cotidiana; 

compreender a correspondência entre as atribuições legais e as possibilidades de ação efetivas 

da coordenação pedagógica; e assim, desvelar as vivências profissionais desses gestores como 

liderança formal diante da equipe de professores e da direção das instituições de educação 

infantil. 

O intuito neste trabalho, portanto, é trazer ao campo da educação infantil as 

discussões sobre o papel da gestão (liderança formal ou estatutária), particularmente da 

coordenação pedagógica nos processos de desenvolvimento da equipe e das instituições 

educacionais, reunindo, assim, esta investigação aos poucos estudos sobre a temática: 

educação infantil e coordenação pedagógica, uma vez que um mapeamento sobre as pesquisas 

que se aproximam do objeto de estudo, aqui abordado, revelou uma ampliação considerável 

da produção acadêmico-científica, nas últimas duas décadas, tematizando questões 

concernentes à educação infantil, sem, entretanto, considerar o coordenador pedagógico nesse 

contexto. Verifica-se que a quantidade de estudos sobre a gestão é ainda inexpressiva no 

campo, principalmente sobre o objeto que trata a atual investigação, o coordenador 
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pedagógico
2
 na educação infantil. Assim, tem-se um cenário revelador das pesquisas até então 

empreendidas. Vale destacar que esta ideia foi reforçada, após uma revisão de teses e 

dissertações na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a partir dos anos 2000, com o descritor “coordenação pedagógica”, pois se 

evidenciou a reduzida produção acadêmica relacionada ao assunto, uma vez que se obteve 

somente 30 trabalhos, sendo 23 dissertações de mestrado, e sete teses de doutorado. Estes são 

estudos recentes, e a questão profissional da coordenação pedagógica é prioritariamente 

pautada com o viés deste profissional como articulador, a sua atuação na escola ou o seu papel 

na promoção de melhoria da atuação dos professores no ensino fundamental. 

Em outro levantamento, utilizando separadamente os descritores “coordenação 

pedagógica” e “educação infantil”, nas bases de teses da Capes, Universidade de São Paulo 

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

(UNICAMP) e Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), foram identificados cinco 

trabalhos, sendo três dissertações de mestrado, e duas teses de doutorado. 

De um modo geral, em uma análise ampla, a coordenação pedagógica ainda é um 

cargo que requer estudos e pesquisas que se pautem na sua identidade, nas multitarefas 

desempenhadas nas suas atribuições e na atuação da gestão pedagógica e a formação em 

serviço, especificamente na educação infantil, seja em creche ou pré-escola. Apesar de todo o 

crescimento do campo da educação infantil, ainda se caminha a passos lentos no que tange à 

produção acadêmica brasileira relacionada aos gestores na educação infantil. A literatura 

internacional e nacional é composta por poucos trabalhos nessa temática, e o real alcance 

destas produções pelas unidades educacionais, como subsídio de reflexão e tomadas de 

decisões, ainda é incipiente diante das demandas específicas. 

O Brasil possui uma diversidade de equipamentos de creches e pré-escolas. Os 

profissionais da equipe gestora, do qual pertence o coordenador pedagógico; a formação 

inicial e continuada em serviço, as atribuições do cargo ou função (em determinados 

municípios) e os desdobramentos de sua atuação são questões que diferem nas várias 

localidades do País, nas instâncias públicas da administração e nas modalidades da educação 

básica. 

Dentre as instituições aqui citadas e no período em que se empreendeu a busca nessa 

temática, a PUC-SP mostrou-se como a instituição que mais se destaca em pesquisas e 

                                                 
2
 Neste estudo, será utilizado o masculino genérico para referir-se ao profissional atuante na coordenação 

pedagógica, o coordenador pedagógico (CP), bem como aos professores e diretores, para acompanhar os textos 

legais, mas reitera-se que a maior parte de servidores da rede municipal, por tradição histórica, é do sexo 

feminino. 
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estudos relacionados ao coordenador pedagógico e os desdobramentos de sua função, sendo 

identificadas 16 dissertações.  

Principalmente nos últimos dez anos, percebe-se que essa temática tem sido motivo 

de preocupação, investigação e diversas publicações que fazem parte de uma coleção de duas 

professoras da PUC-SP, a professora doutora Vera Maria Nigro de Souza Placco e a 

professora doutora Laurinda Ramalho de Almeida. Esta coleção, O Coordenador Pedagógico, 

traz diferentes focos de atuação, problemáticas, pesquisas, possibilidades e alternativas do 

exercício profissional do CP. Segundo as pesquisadoras: 

 
  Acreditamos que são muitas e necessárias as intervenções do CP nas práticas 

educativas e formativas da escola, mas enfatizamos, mais uma vez, a necessidade de 

atenção à sua formação inicial e continuada e à garantia de condições adequadas de 

trabalho para a realização dessas múltiplas solicitações. 

........................................................................................................................................  

Nosso contato com CPs de todo o Brasil nos trouxe maiores desafios e 

encantamentos com o trabalho deste educador cuja identidade profissional transita 

entre a docência e a coordenação pedagógica, entre as demandas de variadas 

instâncias e suas crenças pedagógicas, na expectativa de maior aprendizagem dos 

alunos, de melhor qualidade do ensino. (PLACCO; ALMEIDA, 2012, p. 7)  

 

Tais ponderações auxiliaram na delimitação do referencial teórico-argumentativo e 

do quadro metodológico que subsidiaram a atual investigação e a produção de dados. 

Este estudo utiliza-se dos referenciais teóricos relacionados à formação de 

professores (NÓVOA 1995, 1999, 2002; DAY, 2001; TARDIF, 2002), e as discussões e 

investigações sobre a formação dos professores de educação infantil no Brasil (BARRETO, 

1994, 1995; CAMPOS, 1994, 2005; KRAMER, 1994, 2005, 2008; ROSEMBERG, 1994, 

2005, 2006, 2010; OLIVEIRA, 1994, 2001, 2005; FARIA, 2007; KISHIMOTO, 2005; 

ROCHA, 1997, 1998, 2002, 2010; PINAZZA, 2014), a fim de problematizar as 

especificidades da formação dos profissionais da educação infantil.  

Na perspectiva da supervisão de práticas para o desenvolvimento profissional e 

organizacional (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 2005, 2007, 2009, 2016; 

PINAZZA, 2013, 2014), pela via dos coordenadores pedagógicos (PLACCO, ALMEIDA, 

2011, 2012b, 2012c, 2015; ALMEIDA, PLACCO, 2001, 2012), em contextos coletivos na 

educação infantil (OLIVEIRA-FORMOSINHO, KISHIMOTO, 2002; OLIVEIRA-

FORMOSINHO, KISHIMOTO, PINAZZA, 2007), refletimos sobre a especificidade deste 

lócus de atuação.  

Tendo como perspectiva a liderança pedagógica em uma cultura formativa centrada 

na escola para a mudança e voltada à educação sustentável (HARGREAVES, 1994; 
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FULLAN, HARGREAVES, 2000; FULLAN, 2003; HARGREAVES, FINK, 2007), 

discutimos pontos de tensão que se referem à coordenação pedagógica na educação infantil 

em uma comunidade aprendente, em parceria com a equipe gestora e os professores, de forma 

dialógica e participada, pela ótica da formação ecológica em contexto. 

As análises se consolidaram através da triangulação de dados (GÓMEZ; FLORES; 

JIMÉNEZ, 1996) referentes à literatura, as bases legais e a produção de dados empreendida 

pela análise de conteúdo (BARDIN, 1977) a partir da técnica dos grupos focais (BARBOUR, 

2009; COSTA, 2005; GATTI, 2005; GONDIM, 2003; GUIMARÃES, 2006) realizada com os 

coordenadores pedagógicos atuantes na educação infantil do município de São Paulo, 

subdivididos em dois grupos de amostras, Grupo A e Grupo B.  

Esta tese é composta de seis capítulos, incluindo-se este primeiro capítulo da 

Introdução. O segundo capítulo refere-se às formulações relativas à formação do profissional 

da educação infantil e à difícil constituição de identidade profissional. Discuti-se tanto a 

formação inicial como a contínua em serviço, recorrendo à literatura. Dessa maneira, 

apresenta-se a formação contínua em serviço no âmbito das instituições educacionais, 

balizada nas disposições legais trazidas para a formação de professores de educação infantil, 

apresentando-se a figura da coordenação pedagógica como responsável pela formação em 

serviço nos contextos das creches e pré-escolas no município de São Paulo como espaços de 

desenvolvimento profissional. 

O capítulo três aborda a coordenação pedagógica e as questões relacionadas à 

formação e profissão. Para tanto, recorre-se a pesquisas, literatura e documentação legal 

disponível sobre o assunto, trazendo ao foco os conceitos de liderança estatutária (ou formal) 

e liderança pedagógica. 

No quarto capítulo, é apresentado o quadro metodológico da pesquisa, ancorado em 

Gómez, Flores e Jiménez (1996) e na literatura que sustenta o conceito do método essencial 

empregado neste estudo, qual seja: o método do grupo focal, recorrendo a autores, tais como 

Gondim (2003), Costa (2005), Gatti (2005), Barbour (2009) e Guimarães (2006). Apresenta-

se o processo de produção de dados nas sessões realizadas com dois grupos distintos de 

coordenadores pedagógicos pertencentes à rede municipal de educação infantil. O Grupo A 

composto por CPs pertencentes a um grupo de estudos na universidade derivado de um grupo 

de pesquisa o Contextos Integrados de Educação Infantil (CIEI), o grupo de estudos 

Formação Profissional e Práticas de Supervisão em Contextos, e o Grupo B constituído por 

CPs que não estão vinculados a nenhum grupo de estudos ou pesquisa. São apresentados os 

procedimentos da pesquisa nas sessões dos grupos focais, como também indicados os dados 
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de um questionário respondido pelos CPs, com o intuito de caracterizar os sujeitos-

colaboradores da pesquisa. Alicerçada em Bardin (1977) e com uma produção volumosa de 

material de quase dez horas de gravação das sessões do grupo focal, foi realizada a análise de 

conteúdo selecionado dos dados produzidos. 

O quinto capítulo é dedicado à análise e à interpretação dos resultados, trazendo os 

aspectos constitutivos das narrativas dos sujeitos de pesquisa, as teorizações da literatura e a 

legislação oficial, para a triangulação das fontes de dados. A partir da análise de conteúdo, 

identificaram-se duas grandes categorias de análise, são elas: (1) natureza dos saberes da 

profissão e formação profissional e (2) vivências na profissão. 

Por fim, no sexto capítulo, nas Considerações finais, abordam-se as impressões do 

mapeamento realizado ao longo da pesquisa, fruto da investigação, na busca por ampliar o 

panorama de atuação do profissional da coordenação pedagógica e aprofundar as discussões 

sobre esse cargo na educação infantil paulistana. Também são feitas recomendações para 

aprofundamento dos achados neste estudo e para novas investigações, que permitam 

compreender um pouco mais como os coordenadores pedagógicos percebem a sua formação, 

atuação, saberes e atribuições no cotidiano das instituições de educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2 Educação Infantil e formação profissional: a difícil constituição de identidades 

 

Além da interlocução, é no confronto cotidiano que essa complexidade do humano 

pode estar em movimento contínuo de reorganização. O confronto com os outros, 

consigo mesmo e com a mudança tem também um papel essencial na formação e no 

desempenho do educador, pois o convoca a “um repensar e reposicionar sua 

consciência da sincronicidade”. Confrontar-se “com expectativas de mudanças de e 

em sua prática, como exigência da própria prática, da teoria e da própria realidade 

educacional brasileira” é fundamental
3
. (PLACCO, 2012, p. 53) 

 

Considerando que o coordenador pedagógico é primeiramente um professor haja 

vista a exigência da legislação municipal que caracteriza o cargo, faz-se necessário 

compreender o contexto histórico da formação do professor, a fim de entender como se dá a 

migração de suas atribuições para o cargo de coordenador pedagógico na atualidade e mesmo 

sua futura relação com a equipe que orientará, tal como o histórico da educação infantil no 

Brasil, são histórias que se entrecruzam. Desse modo, a seguir é feita uma breve 

contextualização histórica. 

A história da educação traz a educação infantil no Brasil no bojo de um tempo de 

luta pelos direitos civis e pela organização dos movimentos sociais
4
. Luta esta travada por 

vários segmentos da sociedade brasileira em busca de políticas públicas de atendimento às 

crianças, conforme relata Oliveira (2005a) sobre a década de 1920, na qual várias iniciativas 

começaram a surgir com uma visão higiênica e tendo a mulher como cuidadora. Tais assuntos 

foram discutidos no Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, no Rio de Janeiro, 

em 1922, e, posteriormente, nos anos de 1930, período em que as ideias inovadoras dos 

escolanovistas abriram as portas para os jardins de infância e os parques infantis, mesmo que 

a priori não fossem destinados ao atendimento das camadas populares (CAMPOS; 

ROSEMBERG; FERREIRA, 2001; OLIVEIRA, 2005a).  

Nas décadas posteriores, a creche foi vista como uma solução para a guarda, 

assistência, proteção e saúde das crianças, refletindo um grande ideário da época (HADDAD, 

2005), já que as mulheres estavam sendo incorporadas ao mercado de trabalho pelas fábricas e 

as que eram mães não podiam mais cuidar de seus filhos em tempo integral.  

                                                 
3
  Segundo Placco (1994, p. 17) sincronicidade é um conceito que pode ser descrito “como a ocorrência crítica de 

componentes políticos, humano-interacionais e técnicos, que se traduz em sua ação, ocorrência essa que gera 

movimento que é ação de e entre professor-aluno-realidade. Esse movimento engendra novas compreensões da 

totalidade do fenômeno educativo, no qual há reestruturação contínua e consistente em todos, em cada um e na 

relação entre esses componentes, à medida que se define e redefine um projeto pedagógico coletivo”. 
4
 Conforme Silva (1999, p. 50) esclarece: “A conquista do direito constitucional à educação das crianças 

pequenas e a ampliação da rede de creches e pré-escolas são consequências diretas da organização popular; 

seja no movimento de mulheres, seja nas associações de moradores ou, ainda, na organização dos 

trabalhadores em sindicatos”. 
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As crianças, nas diversas idades, eram atendidas em diferentes instituições com 

características próprias. Havia creches dentro das fábricas, algumas poucas filantrópicas fora 

das indústrias, classes pré-primárias em grupos escolares, parques infantis, escolas maternais 

e jardins de infância (KISHIMOTO, 1988). 

Na segunda metade do século XX, o Brasil caminhou para sua democratização e a 

luta por direitos, por uma educação pública para as camadas populares, foi ganhando cada vez 

mais espaço entre as reivindicações do povo, evidenciada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), aprovada em 1961, com o número 4.024, quando apontou em seu 

art. 23 que a educação pré-primária, ou seja, antes do primeiro ano, seria destinada aos 

menores de sete anos em escolas maternais ou jardins de infância. 

A LDB foi alterada em 1971 devido a um período político e social no qual a 

urbanização crescia cada vez mais. Nesse período, tanto as mulheres das camadas populares 

quanto as da classe média lutavam por seus direitos para estarem no mercado de trabalho e 

precisavam de um lugar para deixar seus filhos. No entanto, é equivocado afirmar que as mães 

das classes populares buscavam a instituição pública somente com esse objetivo. Conforme 

Freitas e Biccas (2009), o movimento de luta das mulheres por seus direitos, incluindo o 

direito a creches, fizeram com que a bandeira da educação para crianças de zero aos seis anos 

fosse motivo de reivindicações. 

Essa busca mudou a concepção inicial da creche de supletiva da carência orgânica 

para vinculada à ideia de carência cultural, que poderia ser compensada pelas instituições das 

crianças pequenas, sejam as escolas maternais, jardins de infância ou estabelecimentos 

equivalentes, como afirmado nas leis em vigor na época, a fim de evitar o fracasso escolar no 

ensino obrigatório (OLIVEIRA, 2005a). 

A concepção das “[...] teorias da privação cultural foram amplamente divulgadas e 

acolhidas em muitas instituições relacionadas à educação na infância [...]” (FREITAS; 

BICCAS, 2009, p. 295). Essas políticas compensatórias foram criticadas, mas deixaram uma 

herança que se desdobrou e que “[...] marcaram muito negativamente a história recente da 

criança, no Brasil [...]” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 295). 

Nesse momento em meados da década 1960, o Departamento Nacional da Criança 

(DNCr) movia esforços para implantar um modelo pré-escolar de massa no Brasil, conforme 

Rosemberg (2006, p. 150) nos relata:  

 
  O plano do DNCr de 1967 é explícito ao especificar que se trata de uma política de 

assistência ao pré-escolar e não de uma política para a pré-escola (educação), 
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especificidade que se perde, porém em planos subsequentes, que se 

autodenominaram programas nacionais de educação pré-escolar. 

....................................................................................................................................... 

O DNCr propôs a criação de centros de recreação que, apesar de não terem sido 

implantados na época, forneceram o modelo para o primeiro programa nacional de 

massa implantado em 1977: o Projeto Casulo. Suas características foram: objetivos 

de assistência e de desenvolvimento integral da criança, que ampliaram a 

perspectiva exclusiva de preparação para a escolaridade obrigatória, mas que 

adotaram uma forte conotação preventiva; perspectiva de atendimento de massa, 

ampliando a cobertura a baixo custo, o que seria conseguido através de construções 

simples, uso de espaços ociosos ou cedidos pela comunidade e a participação de 

trabalho voluntário ou semivoluntário de pessoas leigas (a comunidade).  

 

Não se pode deixar de compactuar com as reflexões de Rizzini e Pilotti (2009, p. 16)
5
 

quando expõem: 

 

  No que se refere ao caso específico das políticas dirigidas à infância, prevaleceu, no 

Brasil até o presente, a ‘necessidade’ de controle da população pobre, vista como 

‘perigosa’. Manteve-se, pois, o abismo infranqueável entre infâncias privilegiadas e 

menores marginalizados. Impuseram-se reiteradamente propostas assistenciais, 

destinadas a compensar a ausência de uma política social efetiva, capaz de propiciar 

condições equitativas de desenvolvimento para crianças e adolescentes de qualquer 

natureza. 

 

A realidade do atendimento da infância no Brasil associava-se às assimetrias sociais 

(FREITAS; KUHLMANN JUNIOR, 2002; FREITAS, 2006, 2011). Algumas ideias decisivas 

e elaboradas em outros países começaram a influenciar as políticas para a educação infantil 

nacional (KUHLMANN JUNIOR, 2005, 2010a, 2010b). Nelas encontravam-se os conceitos 

de carência, marginalização cultural e educação compensatória, que foram adotados 

acriticamente para explicar o fracasso das crianças das camadas populares no ensino 

obrigatório a partir dos sete anos, os quais, na realidade, não resolveriam o problema, um 

tanto mais complexo, conforme nos adverte Kuhlmann Junior (2010a, p. 81) para que se tenha 

uma avaliação mais abrangente da análise em educação:  

 

  [...] os fenômenos educacionais são elementos constitutivos das relações sociais e se 

produzem no interior dessas relações e não à parte, ou sobrepostos a elas. São 

processos históricos, em que as relações sociais definem grupos e setores sociais 

considerados passíveis de serem educados. Se as concepções, as formas, as 

propostas educacionais são históricas, então, a compreensão da sua história não pode 

restringir-se aos estreitos limites da educação, esquecendo-se das suas relações com 

o econômico, o geográfico, o social, etc.  

 

                                                 
5
 Na obra de Rizzini e Pilotti (2009), A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação 

e da assistência à infância no Brasil, pode ser aprofundada a compreensão sobre o processo histórico de 

atendimento voltado para a infância no Brasil e as políticas sociais, com variedade de textos e análise de 

diferentes autores. 
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A visão assistencialista já estava consolidada, agora se despendiam todos os esforços 

para que a compensatória fosse adotada, objetivando superar as carências da população pobre. 

Já as camadas socialmente favorecidas começaram a ser atendidas em escolas particulares, 

onde a visão era outra, a educação estava voltada para aspectos cognitivos, emocionais e 

sociais. As dicotomias no sistema educacional foram sendo construídas e legitimadas pelas 

diferenças entre as classes sociais de uma sociedade estratificada e excludente. De acordo 

com Freitas (2011, p. 88): 

 

Sabemos que a educação compensatória foi uma estratégia de indisfarçável intenção 

de dar uma política educacional pobre para pobres, com baixo investimento, baseada 

exclusivamente na premissa de que ‘para alguns’, para aqueles que padeciam 

‘privação cultural’, o que estava em questão era uma escola-hospital, uma escola-

merenda, uma escola-albergue, para compensar os efeitos de uma desigualdade 

desumanizadora.  

 

Para Campos, Rosemberg e Ferreira (2001), com a difusão da teoria da privação 

cultural e da proposta de educação compensatória, a rede de educação pré-escolar adotou 

como principal objetivo a preparação da criança para o ensino fundamental, o que havia sido 

denunciado e criticado de maneira incisiva como escolarização por Kishimoto (1988); 

portanto, o objetivo maior era o sucesso na próxima etapa (VIEIRA, 2010). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi um marco no direito da criança. Vários 

pontos foram discutidos antes de sua promulgação. Entre eles, destacam-se: a função das 

creches, a pré-escola, os movimentos populares e feministas, os estudos nas áreas da 

Psicologia e na Educação, a democratização da escola pública, as carências e a assistência e a 

elaboração de propostas pedagógicas para esta faixa etária.  

Inicialmente, a Constituição Federal de 1988
6
 e, posteriormente, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990
7
 deram visibilidade também aos vários problemas 

enfrentados pelos indivíduos na faixa etária de zero a seis anos (KRAMER, 2005).  

A compreensão da criança brasileira como “sujeito de direitos” passa a estabelecer 

outra ótica em relação ao que se garante e ao que sequer para as crianças, e isso muda por 

                                                 
6
A Constituição Federativa da República do Brasil, no artigo 208, em seu inciso IV, estabelece que: “O dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade [...]” (BRASIL, 1988). 
7
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no capítulo IV, artigo 53, 

estabelece que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” e no artigo 54, inciso IV 

estabelece: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1990). 
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total e completamente a concepção contemporânea de infância na modernidade 

(ROSEMBERG, 2010). 

A tarefa de educar sai da responsabilidade da esfera restrita e privada da família e 

passa a ser compartilhada com o Estado e a sociedade. A estes é transferido o papel decisivo 

na esfera pública de prover cuidado e educação
8
. 

As contribuições de diversos autores, estudiosos e pesquisadores demonstraram que 

não era mais possível negligenciar o acesso à educação para uma parcela significativa da 

população que, até então, estava à margem do sistema educacional, com políticas 

compensatórias, a fim de combater a pobreza e a mortalidade infantil (FARIA; PALHARES 

2005). 

A preocupação com as questões pedagógicas era um tanto secundária, mesmo sendo 

introduzidas a creche e a pré-escola em um mesmo patamar para a educação da população na 

faixa etária de zero a seis anos. Campos, Rosemberg e Ferreira (2001, p. 104) relatam a 

construção de dois tipos de atendimentos para primeira infância no Brasil: 

 
  [...] consolidaram-se dois tipos de atendimentos paralelos: o que se convencionou 

chamar de creche (de 0 até 3 anos e 11 meses), de cunho mais assistencial e de 

cuidado, e a pré-escola (dos 4 aos 6 anos e 11 meses), ligada ao sistema educacional 

e refletindo suas prioridades de caráter instrucional. 

 

As relações entre cuidar e educar foram constituídas de acordo com os modelos de 

atendimentos que se consolidaram ao longo da história. Essa polarização deve ser vista de 

maneira aprofundada. Silva (1999, p. 42) contribui com a visão de que cuidado e educação 

são princípios indissociáveis na educação infantil: 

 
  A fim de superar a polarização entre assistência e educação presente nas várias 

análises sobre as instituições de atendimento à criança de 0 a 6 anos de idade, é 

preciso analisar a questão sob o binômio cuidado-educação. Ou seja, considerando 

que o atendimento infantil em creches e pré-escolas requer que as crianças sejam 

atendidas nas suas necessidades básicas, como alimentação e higiene, pelas 

características próprias de sua idade e porque isso é um direito delas e de suas 

famílias. Assim, o ato de cuidar deixa de ter uma conotação assistencialista e pode 

adquirir um caráter educativo se for visto como um momento privilegiado de 

interação entre criança-criança e criança-adulto, ao mesmo tempo em que o ato de 

educar perde aquele caráter exclusivamente escolar, com ênfase no treinamento para 

as séries iniciais e com a preocupação exacerbada com o intelecto. (itálico da 

autora). 

 

                                                 
8
 Segundo Rosemberg (2010, p. 172): “A sociedade, a nova família, a nova mãe, a nova mulher, o novo filho, a 

nova criança precisam de uma instituição social que, fora do espaço doméstico, complemente e enriqueça o 

educar e o cuidar. A educação e o cuidado dispensados em casa, pela família, continuam sendo considerados 

necessários, mas não suficientes. Daí as creches e as pré-escolas, daí a educação infantil”. 
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A grande conquista para a educação infantil ocorrida na Constituição Federal foi a 

legitimação da educação em creches e pré-escolas como direito da criança e dever do Estado. 

Um marco que mudou completamente a concepção de atendimento institucional para a 

população infantil, como esclarece Faleiros (2009) que evidencia a integração da criança na 

agenda da lei maior e assim a incorporação da cidadania desta como ator político nos 

discursos oficiais. 

Dessa forma, “[...] pela primeira vez, uma lei, no caso aquela que prevalece sobre 

todas as outras, reconhece, como um direito da criança pequena, o acesso à educação em 

creches e pré-escolas [...]” (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001, p.15), ou seja, 

instaurou-se um novo tempo em que a concepção de educação da primeira infância é 

normatizada pelo “direito”, sendo de responsabilidade do poder público provê-la 

independente de qualquer questão, o que terá desdobramentos para outras publicações legais 

que seguirão na mesma linha da Constituição. 

A análise política, social e educacional do impacto da Carta Magna para a Educação 

Infantil (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001; FARIA; PALHARES, 2005; 

KRAMER, 2008; KUHLMANN, 2010b; OLIVEIRA, 2005a; ROCHA, 2010; ROSEMBERG, 

2010; SOUZA, 2010; VIEIRA, 2010) evidencia a importância da integração das creches e 

pré-escolas no sistema educacional brasileiro. 

Essa garantia constitucional abriu portas a outras políticas à primeira infância, 

mesmo que inicialmente no campo do debate sobre como garantir o acesso, a permanência, a 

viabilização do cuidado e da educação de forma integral e a formação pedagógica de seus 

profissionais.  

O novo período traz, no contexto nacional, o crescimento de creches e pré-escolas, 

“[...] torna-se, então, preponderante a participação dos municípios na oferta deste nível de 

ensino, coexistindo com a nova conceituação de educação infantil, como direito social da 

criança [...]” que abre um leque de discussões em torno da qualidade do atendimento, 

igualdade de oportunidades e democratização do acesso (VIEIRA, 2010, p. 142). 

Nesse mesmo caminho, em 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente reafirmando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Toda essa 

realidade propiciou uma nova sensibilidade em relação às questões da infância e das crianças 

no Brasil. De acordo com Rizzini e Pilotti (2009, p. 29): 

 
  De tudo isso resultou o Estatuto da Criança e do Adolescente e, com ele, 

supostamente, um novo paradigma jurídico, político e administrativo, destinado à 

resolução da problemática da infância e da juventude no Brasil, nos termos de uma 
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sociedade democrática e participativa. O atendimento a crianças e adolescentes é 

considerado parte integrante das políticas sociais. Deve ser proporcionado no seio da 

comunidade e em consonância com esta. 

....................................................................................................................................... 

Desse modo, a responsabilidade pela questão da infância e adolescência foi 

descentralizada e transferida para a sociedade civil [...] Como sempre, no entanto, a 

realidade tem se revelado infinitamente mais modesta [...]. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996
9
 (LDB) confirmou o direito 

estabelecido pelas legislações anteriores e garantiu uma educação pública de qualidade, seja 

na estrutura e organização dos espaços, no projeto pedagógico, em seu currículo ou 

especialmente na formação dos profissionais e suas concepções às crianças brasileiras, 

contemplando as que estão na educação infantil (FARIA; PALHARES, 2005).  

 A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional configura a 

educação infantil como integrante da educação básica e reafirma a criança
10

 como sujeito de 

direitos (FARIA, 1995; KISHIMOTO, 2005). De acordo com Freitas e Biccas (2009, p. 35), 

“[...] trata-se de um dispositivo legal sonhado por muitos e que representa a consolidação de 

alguns direitos fundamentais para as crianças brasileiras, especialmente as de zero a seis anos 

de idade [...]”.  

Segundo Vieira (2010, p. 143), o papel da legislação evidencia modos de 

responsabilização das esferas públicas: 

 

  Essa legislação empregou termos e denominações, estabeleceu critérios e condições 

para o acesso aos estabelecimentos, definiu preferências e prioridades. E expressou 

certamente alguns conceitos e concepções sobre os objetivos dos serviços, sobre as 

crianças, sobre as responsabilidades públicas e privadas. Ela nos permitiu algumas 

conclusões sobre o lugar da educação infantil nos sistemas de ensino ao longo do 

século XX. A legislação é entendida como um dos elementos das políticas públicas. 

Nós compreendemos a legislação como um dos elementos da regulação social da 

oferta pública, num sentido amplo da educação infantil. 

 

Durante muito tempo a visão assistencialista manteve-se arraigada nas políticas para 

educação infantil, principalmente nas creches, que em sua maioria estavam voltadas para 

ações da assistência social (ROSEMBERG, 2006, 2010). O objetivo inicial mostrava-se como 

tentativa de integrar e desenvolver uma verdadeira política para a infância, a fim de não 

segmentar creches e pré-escolas, um ideal que perdura até os dias atuais. 

                                                 
9
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 

capítulo I, artigo 21, em seu inciso I, estabelece que: “A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio” (BRASIL, 1996). 
10

 Os termos primeira infância, criança pequena, pequena infância, bebês e crianças, aqui nomeados se referem à 

faixa etária do zero aos cinco anos de idade. A educação infantil no Brasil é destinada à população infantil de 

zero a cinco anos de idade, e o ensino fundamental, às crianças de seis anos de idade.  



32 

 

Ao longo do século XX, a educação da primeira infância passa do setor privado para 

o público, que compartilha com a família o dever de educar, o que pode ser verificado 

também em outros países (ROSEMBERG; CAMPOS, 1998). A modificação de concepção 

inicial de supletiva ou compensatória para o compartilhamento de responsabilidades 

(ROSEMBERG, 2005) faz com que cada vez mais a criança tenha seu espaço na sociedade e 

na cultura, não como um vir a ser, e sim, como “sujeito social” que faz a sua história na 

História, como agente ativo e competente. 

Silva (1999) expõe o quanto nos últimos vinte anos do século XX, a educação 

infantil ganha espaço no Brasil em três principais áreas: práticas sociais, políticas públicas e 

sistematização acadêmica de conhecimentos, a fim de delinear um projeto educativo. 

A modificação crucial advinda dos últimos tempos foi a de concepção em relação ao 

papel da criança na sociedade brasileira e sua educação, destacando uma perspectiva 

totalmente nova e que alterou o pensar a infância e a sua participação no contexto social, 

acadêmico, político e econômico em diferentes áreas e campos de estudo. 

O complexo pensar a infância faz refletir como esse período da vida e a sua educação 

foi ganhando espaço nas discussões acadêmicas e inaugurando um campo que se configurou a 

fim de compreender as relações que são estabelecidas com elas e entre elas, a Pedagogia da 

infância (KISHIMOTO, 2005).  

O conhecimento advindo dessas contribuições fez avançar as pesquisas em relação à 

cultura da infância e das culturas infantis, à especificidade da educação das crianças de zero a 

cinco anos e à formação dos profissionais, instaurando-se o início da construção de uma 

Pedagogia da Educação Infantil, na qual o esforço se move em dar voz às crianças, mesmo 

para as que ainda não falam – os bebês – na busca de entender as indagações sobre o mundo 

infantil, a fim de vê-las como realmente são (FARIA; FINCO, 2011; GOBBI; PINAZZA, 

2014; QUINTEIRO, 2002; ROCHA, 1997, 1998, 2002; VALVERDE, 2007). 

 Nesse contexto, podem-se sintetizar as principais contribuições da legislação quando 

esta assegura a criança como sujeito de direitos e que sua educação é importante para seu 

desenvolvimento integral e deve ser assegurada pelo Estado e complementada pela família, 

como também pelas várias instâncias governamentais que em regime de colaboração mútua 

são responsáveis pelo financiamento da educação infantil, cabendo aos municípios a 

responsabilidade por sua oferta, sendo esta a primeira etapa da educação básica (OLIVEIRA, 

2005b).  

 Em busca de uma consolidação da educação infantil no País, o Ministério da 

Educação iniciou, a partir da década de 1990, a elaboração e divulgação de documentos 
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orientadores e reguladores para uma política nacional da primeira etapa da educação básica. 

Esses documentos buscaram delinear um panorama da educação da primeira infância no 

Brasil, regulamentar ações de organização, funcionamento da instituição e formação dos 

profissionais, como também implementar uma política nacional de atendimento em creches e 

pré-escolas. 

 Campos (2005), em sua análise sobre a legislação, as políticas nacionais e a realidade 

brasileira, critica a distância e o divórcio entre o preconizado no papel, muitas vezes até a 

oposição, ao evidenciado na realidade, restringindo-se a uma listagem de belas intenções. 

A herança desse tempo histórico faz compreender o quanto as políticas de educação 

infantil se consolidaram em bases que se perpetuam até aos dias atuais, como a fragilidade da 

consolidação de uma educação com justiça social e de qualidade, a valorização e formação de 

seus profissionais, a efetivação de políticas públicas que englobem a integralidade da 

educação, saúde e assistência da criança e de suas famílias, a integração efetiva de creches e 

pré-escolas nas mais diversas dimensões e ações do cotidiano e um projeto educacional que 

respeite o direito das crianças em todo o território brasileiro. 

Neste cenário, a educação infantil no município de São Paulo, em seus oitenta anos 

iniciou-se com os Parques Infantis instituídos por Mário de Andrade, em 1935, quando à 

frente do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, implementou um modelo 

inovador com propostas de jogos, abordagens lúdicas, enriquecidas por atividades artísticas, 

musicais e teatrais (FARIA, 1999).  

Campos (2015) relata que, apesar de não ser originalmente considerado uma 

instituição educacional, o Parque Infantil era um propulsor de um movimento de reforma 

educacional, em seu sentido pleno. 

A criação dos Parques Infantis ocorreu no período de mudança da cidade, atendendo 

crianças de três a doze anos, com uma proposta diferenciada para a época, mas com as 

mudanças políticas e a saída de Andrade da Secretaria da Cultura e Recreação, alguns anos 

depois, a configuração e o projeto inicial foram-se transformando. A industrialização, o 

número insuficiente de escolas, a crescente população em busca de emprego, a organização 

dos movimentos de moradores e a busca por melhorias levaram a Prefeitura a adotar um 

modelo simplificado, os Recantos Infantis (CAMPOS, 2015). 

Em 1975 houve a alteração da denominação de Parques Infantis, Recantos e Recreios 

para Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI. 

Nesse mesmo ano se intensificava o movimento de mulheres por creches 

(ROSEMBERG, 1984). A pré-escola, por sua vez, com ênfase na função compensatória, 
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decorrente do fracasso escolar no ensino primário, mudava sua concepção inicial de recreativa 

para preparatória. 

Os sistemas de atendimento foram-se constituindo paralelamente com realidades bem 

diferentes. Pinazza (1997) enfatiza as dicotomias nos sistemas de atendimento que fizeram 

com que as creches e pré-escolas tivessem histórias e mecanismos de organização e 

funcionamento bem distintos.  

Essa construção histórica perdura e influencia as iniciativas políticas e 

administrativas (OLIVEIRA, 2005b), a organização e o funcionamento das creches, a vida 

funcional dos profissionais e um projeto educativo mais amplo das creches até os dias atuais. 

As crianças a partir dos quatro anos já estavam mais integradas e foram beneficiadas 

com o Plano Nacional de Educação Infantil (PLANEDI), um programa emergencial que 

utilizava espaços das escolas de ensino fundamental, já os menores de quatro anos somente 

conseguiram usufruir desses equipamentos em meados de 1980, com a luta civil de mulheres. 

Nesse mesmo ano, a assistência social inaugura as primeiras creches diretas por reivindicação 

popular, com uma visão compensatória. 

Os sistemas de creches e pré-escolas em tempos distintos se constituíram com 

tratamento diferenciado (OLIVEIRA, 2005b). A creche era vinculada à Secretaria da Família 

e do Bem-Estar Social, órgão ligado ao Serviço Social, e, posteriormente, à Secretaria do 

Bem-Estar Social (ROSEMBERG, 2005, 2010), já os equipamentos da pré-escola eram 

vinculados à Secretaria Municipal da Educação, por um lado um atendimento de guarda, 

assistência, higienista e integral; por outro, compensatório, preparatório, parcial e com foco 

no ensino fundamental. 

Os profissionais da creche eram em sua totalidade mulheres, devido à construção 

sócio-histórica (SILVA, 2012), e a creche se configurava como um local de trabalho caseiro, 

informal e de cuidado, a extensão do lar, um lugar de guarda e seguro, por isso não havia 

necessidade de uma formação específica das trabalhadoras (CAMPOS, 2005; PINAZZA, 

2013). 

Na pré-escola, constituíram-se equipamentos em bases cujo objetivo central era 

evitar o fracasso escolar nas séries iniciais, assim foi-se estabelecendo uma proposta 

curricular voltada às questões pedagógicas preparatórias. A creche era vinculada ao sistema 

social; e a pré-escola, ao educacional. 

No que se refere aos profissionais, atualmente a habilitação exigida para trabalhar 

com a criança na educação infantil é em nível superior, ou no mínimo em nível médio, e a 
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legislação assegura a formação continuada dos profissionais de educação, em uma constante 

associação entre teoria e prática, garantida pelos sistemas de ensino. 

Mesmo a creche se tornando obrigatória em 1946 pelas leis trabalhistas, somente em 

1969 inicia-se a implantação das creches diretas no município de São Paulo, ocorrendo a 

inauguração das primeiras creches diretas em 1980 pela Secretaria da Assistência Social. 

A Constituição Federal e a LDB normatizaram a primeira etapa da educação básica e 

com uma construção paralela e dicotômica entre as creches e pré-escolas, o município tem o 

desafio de integrar os sistemas de atendimento
11

 e o trabalho realizado como uma política 

pública de educação infantil do município sem cisões para crianças de zero a cinco anos 

(ROSEMBERG, 2005). 

De acordo com a legislação, o município de São Paulo
12

 iniciou o processo de 

transição da estrutura administrativo-pedagógica das creches da Secretaria da Assistência 

Social (SAS) para a Secretaria Municipal de Educação (SME) em 2001 (CREPALDI, 2005), 

ou seja, efetivamente, a partir de 2003, realizaram-se uma série de ações para que as creches 

diretas, particulares conveniadas e indiretas pertencessem à pasta da Educação do Município, 

assim passaram a ser denominadas Centros de Educação Infantil (CEI). 

Nesse período, inauguraram-se mudanças organizacionais e de funcionamento nas 

creches, buscando-se um caráter mais pedagógico
13

 (OLIVEIRA, 2005b); uma mudança de 

concepção em relação aos bebês e às crianças; às especificidades e à formação adequada dos 

profissionais; à indissociabilidade de cuidar e educar e uma reflexão sobre o cotidiano em 

espaços coletivos com crianças de zero aos três anos. 

Os CEIs possuem três tipos de equipamentos que se diferenciam em termos de 

financiamento e organização, a saber: os CEIs diretos, os indiretos e os conveniados 

particulares. As EMEIs são equipamentos diretamente vinculados à Prefeitura do Município 

de São Paulo por meio da SME. 

O grande desafio dos CEIs, assim como o das EMEIs, é a revisão das funções e 

objetivos das unidades educacionais e de seus profissionais para fazer valer uma concepção 

                                                 
11

 Maiores informações podem ser consultadas em São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria 

de Orientação Técnica. Currículo Integrador da Infância paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2015. Esse 

documento tem como objetivo promover reflexão, discussão e debates sobre as cisões históricas entre CEI, 

EMEI e EMEF, rupturas que distanciam e antagonizam as propostas pedagógicas (SÃO PAULO, 2015b). 
12

 Decreto 41.588, de dezembro de 2001, que entrou em vigor em 1ºde janeiro de 2002. 
13

Segundo Craidy (2005, p. 61), “[...] é equivocado afirmar que só agora as creches e pré-escolas se 

transformaram em instituições educativas. Elas sempre foram instituições educativas, já que é impossível 

cuidar de crianças sem educá-las. O que é novo é a exigência de normatização que assegure propostas 

pedagógicas de qualidade para todos. Essa exigência democrática, estabelecida em nome da igualdade de 

direitos [...]”. 
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moderna de educação infantil, a fim de acabar com as cisões entre o ambiente educacional e a 

vida fora dele (HADDAD, 2005; KISHIMOTO, 2005), entre o cuidar e o educar, com 

interações e brincadeiras que possibilitem experiências de convívio, autoria, curiosidade e 

autonomia (SÃO PAULO, 2015a, 2015b). 

Segundo Rosemberg (2005), espera-se, deseja-se, luta-se para que a educação infantil 

não produza ou reforce desigualdades (econômicas, raciais, de gênero), que se adotem uma 

concepção ampla de educação, aberta, indo além dos modelos que aqui se conhecem, de 

educação escolar; mas, para isso, é preciso que o profissional desenvolva uma “[...] concepção 

de educação em acordo com a nova maneira de olhar a criança pequena que se está 

construindo no Brasil, como ser ativo, competente, agente, produtor de cultura, pleno de 

possibilidades atuais, e não apenas futuras [...]” (ROSEMBERG, 2005, p. 77).  

Essa perspectiva de educação infantil vem ao encontro de uma crítica contundente à 

formação e ao perfil do profissional que se almeja formar.  

Finco e Oliveira (2011) indicam que “[...] o grande desafio está em dar visibilidade a 

uma criança concreta, que difere de uma criança homogeneizada [...]”, uma infância 

mitificada, a desconstrução de paradigmas, que foram construídos pelo senso comum, e 

assim, “[...] conhecer as especificidades das crianças e das infâncias das camadas populares 

[...]”, em busca da “[...] construção de uma pedagogia da infância que respeite a construção 

das identidades das crianças pequenas e que não transformem suas diferenças em 

desigualdades [...]” (FINCO; OLIVEIRA, 2011, p. 58). 

Com o intuito de assinalar essa necessária compreensão sobre a infância e a criança, 

as autoras Abramowicz, Levcovitz e Rodrigues (2009, p. 193) anunciam:  

 

[...] considera-se criança toda a pessoa na faixa etária entre 0 e 12 anos. Já a infância 

tem sido construída como um bolsão de sentidos que se sobrepõe a todas as crianças. 

Trata-se, então, de um conjunto de sentidos normativos que, de maneira geral, 

prescrevem o seu brincar, o seu tempo, a sua sociabilidade, a estética, a higiene, os 

hábitos, etc. e enfatizam o caráter disciplinador do que é ser criança.  

........................................................................................................................................ 

Como numa prescrição, revela uma concepção de criança que pressupõe 

determinada infância para desabrochar no adulto. O foco é o adulto. A criança e sua 

infância são um interregno. Desta forma, é vista como aquela que tem ou não 

infância. A criança é educada no interior do que é ter uma infância, mas na direção 

de tornar-se um adulto. 

 

Para “desconstruir-se” esse tipo de visão, com responsabilidade ética, estética, 

filosófica e política, é preciso assegurar uma formação profissional que não se restrinja a 

cursos com apenas algumas disciplinas isoladas, que tratem das questões da primeira infância 
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e da educação infantil de forma aligeirada, que pouco ou nada transformam as práticas 

pedagógicas vigentes e a realidade da educação infantil atual. 

 

2.1 A formação de professores: impasses da formação inicial e formação contínua em 

serviço 

 

Formosinho (2009, p. 83) pontua que os processos usados nos cursos de formação de 

professores se baseiam essencialmente em aulas expositivas, testes, ou em uma versão 

melhorada, aulas expositivas, testes, trabalho final, e conclui o autor: “[...] é natural que os 

futuros professores considerem estes métodos como os métodos naturais de ensinar, 

confirmando, assim, as suas já bem interiorizadas concepções de professor, de ensino e 

aprendizagem [...]”. 

As universidades entre os desencontros nas ações de formação ainda não 

conseguiram criar, em seus cursos, propostas que respeitem a especificidade da educação 

infantil, normalmente, possuem um curso sem diferenciação com uma atuação ampla e 

genérica, muita formação teórica e ausência de prática reflexiva e com um perfil profissional 

que ignora a pesquisa e a investigação da/na prática pedagógica (NÓVOA, 1999; 

PERRENOUD, 2000; ZEICHNER, 1993). 

Formosinho (2009) utiliza o termo “academização” da formação de professores, para 

se referir à lógica acadêmica dos cursos de formação inicial, que assume uma perspectiva 

compartimentada e disciplinar, com fragmentação curricular e organização pedagógica por 

aulas expositivas, distanciando-se da prática e de uma visão de profissão mais interdisciplinar 

e colaborativa.  

No Brasil, de um modo geral, na formação inicial, os alunos passam a ser 

reprodutores técnicos e teóricos, sem considerarem o cotidiano educacional como diverso e 

multifacetado nos vários aspectos e níveis de sua atuação (TELLES, 2016).  

Um curso generalista e que pouco se aprofunda nos temas e conteúdos dos projetos 

pedagógicos dos cursos, que prepara diversos profissionais – supervisores, diretores, 

coordenadores e professores –, em diferentes níveis, com os mesmos conteúdos, que delega à 

formação continuada conceitos de base fundamental na atuação dos profissionais, não 

promove uma formação com pressupostos de autonomia intelectual que possa formar 

indivíduos com capacidade de estabelecer relações críticas e reflexivas entre concepções, 

experiências, intenções e ações que se pautem na realidade. A formação contínua, por sua vez, 
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acaba restringindo-se a cursos, reuniões e formações pontuais que não atendem as reais 

necessidades de capacitação dos professores. 

As exigências da legislação e as diferentes perspectivas e contribuições nas pesquisas 

fazem refletir sobre o lugar ocupado recentemente pela educação infantil no Brasil, que “[...] 

propõem a participação e a visibilidade das crianças pequenas, a partir de seu reconhecimento 

como sujeitos de direitos – particularmente do direito à educação desde o nascimento – da 

pedagogia da escuta e da produção de culturas infantis [...]” (NASCIMENTO, 2009, p. 35). 

Sendo assim, a formação desses profissionais mostra-se como o grande desafio para uma 

política nacional da primeira infância.  

As discussões e investigações sobre a formação dos professores de educação infantil 

no Brasil não são recentes e vem sendo apontadas por vários pesquisadores (BARRETO, 

1994, 1995; CAMPOS, 1994, 2005; FARIA, 2007; KISHIMOTO, 2005; KRAMER, 1994, 

2005, 2008; OLIVEIRA, 1994, 2001, 2005a; PINAZZA, 2014; ROCHA, 1997, 1998, 2002, 

2010; ROSEMBERG, 1994, 2005, 2006, 2010), são referenciais que mostram a necessidade 

de problematizar as especificidades da formação dos professores na educação infantil.  

Kramer (1994, p. 16) discute a formação dos profissionais de creche e pré-escola sem 

restringi-la ao pedagógico de forma restrita, esclarece que são imersas na cultura e 

intrinsecamente vinculadas à prática. 

 

[...] procuro entender aqueles a que se destinam as estratégias formadoras para além 

de sua condição de profissionais. Sem perder de vista que são trabalhadores, 

cidadãos, professores, pretendo tomá-los como seres humanos produtores da história 

e nela produzidos, criadores e criaturas da cultura, constituídos na linguagem. Além 

disso, e ainda como decorrência do entendimento de que a educação é prática social 

produtora do saber, cabe enfatizar que a teoria é prenhe de prática, gerada por ela e 

voltando-se a ela de forma crítica. Essa observação é necessária para deixar claro 

que, embora não possamos ter uma visão utilitária que nos faça esperar 

consequências práticas diretas ou lineares de toda e qualquer discussão teórica, não 

podemos perder de vista que teoria e prática são indissociáveis, se e quando o fazer 

pedagógico é entendido como dinâmico, contraditório, vivo [...].  

 

Campos (1994, p. 37) diz que se realmente acreditar-se em uma visão integrada da 

educação infantil tem-se que repensar o perfil dos profissionais e menciona que 

 

[...] tanto é inaceitável que a educação em grupo de crianças pequenas esteja a cargo 

de adultos que não receberam nenhum tipo de formação para isso, quanto é 

inaceitável o tipo de formação que os professores recebem na maioria dos cursos de 

magistério e também nos cursos de pedagogia existentes. 

 

Kishimoto (2005) compreende que o cotidiano das escolas é bastante complexo e 

“[...] atribuir à formação pedagógica estatuto científico, aliando a investigação e a formação, 
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parece ser o caminho para a construção do novo perfil profissional [...]” dos professores de 

educação infantil, a fim de formar um professor pesquisador garantindo assim uma estrutura 

curricular que priorize a investigação (KISHIMOTO, 2005, p. 111). 

Nos cursos na graduação, os professores, não se apropriam de conhecimentos para a 

atuação com bebês e crianças. Há uma tradição “[...] verbalista dos cursos de formação de 

professores [...]”, nos quais se colocam os profissionais em “[...] contato com os livros, no 

interior da universidade ou cursos de formação, mas pouco se vai à realidade, às escolas para 

observar e aprender no contexto [...]” (KISHIMOTO, 2005, p. 109). Essa realidade gera a 

sensação de despreparo, um desajustamento entre o que o profissional espera encontrar na 

unidade educacional, e se prepara para tal, e a sua prática profissional, relacionada à exigência 

ao adentrar nos espaços educativos no cotidiano com os bebês e crianças.  

No município de São Paulo as conjunturas que marcaram a trajetória histórica das 

instituições de educação infantil, creches e pré-escolas, fizeram-se acompanhar de um traçado 

histórico muito peculiar de formação e de profissão dos professores dessa etapa educacional. 

Kishimoto (2005, p. 107) ao apontar os avanços e retrocessos na caminhada da 

constituição na área da infância, indica também os encontros e desencontros na formação dos 

profissionais de educação infantil e expõe: 

 

Desde tempos passados, acumulam-se os problemas na formação, em decorrência da 

pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de formação propostos. As 

contradições aparecem nos cursos amorfos que não respeitam a especificidade da 

educação infantil. Se a afirmação da pedagogia da infância representa um momento 

de encontro, de acerto, ao exigir um corpo de conhecimentos capaz de perceber 

especificidades para as crianças de 0 a 6 anos e de 7 a 10 anos, as práticas adotadas, 

de um curso sem diferenciação para formar profissionais a fim de educar crianças de 

0 a 10 anos, representam desencontros de concepções e de ações, conduzindo a 

educação infantil ao reboque das séries iniciais do ensino fundamental. 

 

A autora resume em, pelo menos, dois problemas, a formação de profissionais nos 

cursos de Pedagogia e Normal Superior: o primeiro problema é que, normalmente, são cursos 

teóricos com ausência da prática reflexiva; e o segundo é que criam um perfil profissional que 

ignora o pesquisador da prática pedagógica (KISHIMOTO, 2005). 

Na formação do profissional atuante na educação infantil, requer-se o 

desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos que impulsionem o sujeito a significá-los 

e ressignificá-los no seu percurso profissional (FORMOSINHO, 2005, 2009; OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2005; PINAZZA, 2014). 

Nesta perspectiva, faz-se necessária a clareza de um currículo que seja adequado aos 

anseios e desafios formativos e práticos para atuação profissional. 
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Formosinho (2009) compreende que a profissionalidade dos professores da infância 

situa-se no mundo da interação, numa profissionalidade diferente da de outros docentes. O 

autor destaca que as relações e as interações são estabelecidas com as crianças, as famílias, os 

gestores, outros professores e na ação educativa, de diferentes modos. 

Desta ótica, vislumbra-se uma formação que não aprofunda conceitos e concepções. 

Sabe-se que os professores da pequena infância precisam ter muito mais que momentos de 

formação no nível das informações. Eles necessitam de uma formação que estruture 

conhecimentos reais do processo experiencial e vivencial de acordo com a prática educativa, 

com base no desenvolvimento profissional e na vida de professor. O que é mais profundo do 

que uma formação transmissiva e informativa. 

O professor necessita ter clareza do que é imprescindível para o exercício de sua 

profissão e ter meios que canalizem determinadas competências, que, assim juntos, 

possibilitem estruturar e desenvolver mecanismos de atuação com conhecimentos sólidos, 

como apontado por Campos (2002, p. 21): 

 

  Nesse processo, o papel de educadores e educadoras emancipados, com um domínio 

de conhecimentos necessário para ser autores de sua própria prática, é fundamental. 

A capacidade de leitura e escrita, a autonomia pessoal e intelectual que possibilita a 

busca de informações ou a escolha de materiais, a identidade profissional bem 

definida, condição para um bom contato com as famílias e a comunidade, a abertura 

para incorporar novos conhecimentos e práticas no trabalho com as crianças, são 

condições adquiridas ao longo da escolaridade básica obrigatória, de uma formação 

profissional prévia e em serviço, de uma educação continuada e de uma experiência 

de trabalho refletida e constantemente revista.  

 

A formação continuada em serviço possibilita a ampliação de saberes e 

conhecimentos inerentes à profissão, a partir do planejamento de ações e reflexão nos 

processos sistematizados, os profissionais podem garantir qualidade, redimensionar a prática, 

elencar prioridades, fortalecer o projeto pedagógico, estabelecer uma interlocução entre a 

teoria e a prática, alicerçadas no cotidiano. 

Conforme Garmston, Lipton e Kaiser (2002, p. 113) evidenciam, “[...] a prática 

reflexiva permite aos profissionais lidarem melhor com a incerteza profissional e apoia a 

noção de experimentação consciente e crescimento profissional contínuo [...]”. 

A formação em contexto de trabalho, com a necessidade primeira de promover o 

desenvolvimento organizacional desses contextos, deve estar interligada à ação docente, 

desencadeada de forma individual e grupal em um processo de vivência prática mútua. 
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  O enfoque do desenvolvimento profissional conota uma realidade que se preocupa 

com os processos (levantamento de necessidades, participação dos professores na 

definição da ação), os conteúdos concretos aprendidos (novos conhecimentos, novas 

competências), os contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), a 

relevância para as práticas (formação centrada nas práticas) e o impacto na 

aprendizagem dos alunos. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 226). 

 

Oliveira-Formosinho (2009, p. 226) faz um delineamento muito mais abrangente e 

aprofundado do que seja uma formação centrada no professor, para além de uma perspectiva 

simplista. 

 

  Definimos, assim, desenvolvimento profissional como um processo contínuo de 

melhoria das práticas docentes, centrado no professor, ou num grupo de professores 

em interação, incluindo momentos formais, com a preocupação de promover 

mudanças educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades. Esta 

definição pressupõe que a grande finalidade dos processos de desenvolvimento 

profissional não é só o enriquecimento pessoal, mas também o benefício dos alunos. 

Pressupõe a procura de conhecimento profissional prático sobre a questão central da 

relação entre aprendizagem profissional do professor e aprendizagem dos seus 

alunos, centrando-se no contexto profissional.  

 

Diante disso, deixa-se de lado uma tendência tecnicista de uma formação do 

reproduzir-fazer para uma formação do pensar-fazer-refletir alicerçado em uma base teórica, 

da Pedagogia da Transmissão para a Pedagogia da Participação (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007). 

Uma formação centrada na escola apresenta muitas vertentes; ela acontece no 

contexto de trabalho, tem uma iniciativa na unidade organizacional da escola, é centrada no 

professor e nas práticas, e privilegia a auto-organização dos professores (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2002). 

Sendo assim, elencam-se três perspectivas do desenvolvimento profissional do 

professor (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009), a saber: a concepção de desenvolvimento 

profissional como desenvolvimento de conhecimentos e competências, como uma nova 

compreensão de si mesmo e como uma mudança ecológica. 

Considerando esse ponto de vista, o objetivo seria que toda a comunidade educativa 

se observasse e pudesse assim tornar-se aprendente, a partir das suas próprias práticas dentro 

do seu contexto atuação (DAY, 2001; FULLAN, 2003; FULLAN; HARGREAVES, 2000; 

HARGREAVES, 1994; HARGREAVES; FINK, 2007; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005). 

Fullan, Hargreaves (2001), Oliveira-Formosinho (2002a, 2002b, 2005, 2009) e 

Pinazza (2014) reiteram que o desenvolvimento profissional envolve e exige necessariamente 

posturas específicas de condução e ação das lideranças formais direcionadas à mudança em 
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comunidades colaborativas de aprendizagem. A importância e a qualidade das relações 

estabelecidas se tornam preponderantemente essenciais para as transformações relacionadas 

ao desenvolvimento organizacional da unidade como um todo.  

Diferentemente de uma perspectiva limitada da formação contínua, tem-se a 

formação “centrada na escola” que evoca o professor como sujeito da formação, tendo uma 

gestão formativa que trabalha com ele e não para ele, que o coloca como integrado ao grupo 

de professores em uma intersecção com a unidade organizacional.  

 

  Assim, o professor é considerado um ator organizacional que precisa de suporte para 

a resolução de problemas no seu contexto de trabalho. O professor é um profissional 

que precisa de formação e de suporte contextualizados, tal como outras profissões 

complexas. Assim, o professor é alguém que precisa de conhecimentos teóricos e 

aprendizagens conceptuais, mas igualmente de aprendizagens experienciais e 

contextuais. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, p. 12). 

 

Ao se conceber o foco da formação centrada no profissional, na sua atuação e na 

dinâmica do contexto a que este pertence, está-se diferenciando os enfoques e clarificando o 

que seja formação contínua e desenvolvimento profissional, dois eixos distintos, como 

Oliveira- Formosinho (2009, p. 226) esclarece: 

 

  O enfoque da formação contínua reside maioritariamente nas instituições da 

formação (escolas, centro de professores, universidades), nos agentes da formação 

(formadores peritos e formadores pares, formadores externos e internos), nas 

modalidades de formação (cursos, oficinas, seminários, supervisão, círculo de 

estudos, etc.), nos aspectos organizacionais (processo de decisão, acreditação das 

ações, financiamento, tempo e espaço da formação, etc.).  

  

Nesta perspectiva, o desenvolvimento profissional faz-se com o professor e não para 

ele, à parte dele (FULLAN; HARGREAVES, 2000). Há conhecimentos que o professor 

detém, os que ele precisa saber para que desempenhe melhor a sua profissão e os que ele 

carrega, pois envolvem suas crenças, seus valores, sua história (ANDRÉ; VIEIRA, 2012; 

NÓVOA, 1995; TARDIF, 2002), em outras palavras, sua leitura particular de um mundo que 

se relaciona com outros, que, por sua vez, também tem suas próprias leituras de forma 

dinâmica e diversa. 

Diante destes pressupostos de formação continuada em parceria e centrada na escola, 

a autora Oliveira-Formosinho (2002a, 2002b, 2005, 2009), apresenta a perspectiva ecológica 

de formação, baseada nas teorizações de Bronfenbrenner (1996), que conceitualiza o ambiente 

ecológico não como mero espaço, mas com pessoas em desenvolvimento que se relacionam 

entre si, como um conjunto de estruturas em contexto. As relações estabelecidas entre o 
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conjunto de estruturas são denominadas pelos autores em microsistema, mesosistema, 

exosistema e macrosistema, suas relações acontecem por toda a vida e se chamam transições 

ecológicas.  

A formação continuada baseada nesta perspectiva abrangerá as transições ecológicas 

no processo de aprendizagem do professor e do desenvolvimento profissional. Esse modelo 

ecológico é um processo de formação ao longo da vida. Oliveira-Formosinho (2005, p. 141) 

expõe essas relações da seguinte maneira: 

 

O microssistema é concebido como o local onde os indivíduos podem estabelecer 

relações face a face – a casa, a escola, o emprego. Aí o indivíduo experiência uma 

gama complexa de atividades, de papeis e de relações. O microssistema é, assim, a 

primeira estrutura do ambiente ecológico, uma realidade vivencial cuja importância 

reside na importância que o sujeito dela constrói. O mesossistema é o complexo 

mundo das inter-relações entre os microsistemas – os contextos imediatos- em que o 

indivíduo participa ativamente. O mesossistema pode, então, ser definido como um 

sistema de microssistemas. O exossistema diz respeito aos contextos que, embora 

não experienciados diretamente nem implicando a participação ativa do sujeito, são 

arena de situações que afetam ou são afetados pelo que ocorre nos micro e 

mesossistemas. O macrossistema não se refere a contextos específicos, mas antes a 

crenças, valores, hábitos, formas de agir, estilos de vida, etc. que caracterizam uma 

determinada sociedade e são veiculados pelas outras estruturas do ambiente 

ecológico.  

 

Esse modelo se constrói a partir de “reconhecimentos” de intersecção, segundo 

Oliveira-Formosinho (2005, p. 144), esses são alguns pontos de partida: o reconhecimento da 

importância dos contextos profissionalizantes; reconhecimento da importância do 

alargamento das atividades em contexto, recordação, renovação ou desempenho de papeis; 

reconhecimento das interações e comunicação; reconhecimento da influência de outros 

contextos; reconhecimento da importância para o desenvolvimento profissional do apoio aos 

professores nos momentos de transição ecológica.  

Dentre os modelos de desenvolvimento profissional,
14

estão pressupostos 

fundamentadores de fontes plurais, nos quais a mesma autora (2009) faz a divisão entre o 

enfoque da formação contínua, que está centrada nas instituições de formação, nos agentes de 

formação, em modalidades e aspectos organizacionais, e o enfoque do desenvolvimento 

                                                 
14

Segundo Oliveira-Formosinho (2009, p. 236-252) classifica-se em cinco modelos de desenvolvimento 

profissional: 1. Desenvolvimento profissional autônomo: parte da crença básica que os professores aprendem 

sozinhos; 2. Desenvolvimento baseado no processo de observação/supervisão: baseado na 

observação/supervisão do comportamento de um professor por outro, como reflexão e o apoio profissional 

mútuo; 3. Desenvolvimento baseado no processo de desenvolvimento e melhoria: baseado num processo de 

melhoria, desenrola-se em torno da resolução de um problema concreto;  4. Desenvolvimento profissional 

através de cursos de formação: Através de cursos de formação, envolve os professores na aquisição de 

conhecimentos e competências através da instrução orientada e focada, em grupo, em contextos formais; 5. 

Desenvolvimento através da investigação para a ação: através da investigação para a ação, modelo 

investigativo, parte da ação e da dinâmica que a ação requer para ser evolutiva.  
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profissional, que concentra os processos, conteúdos concretos, relevância para as práticas, o 

impacto na aprendizagem das crianças e na aprendizagem profissional.  

A mudança ecológica envolve os fatores do contexto do trabalho e das culturas de 

ensino de maneira sistêmica e organizacional de influências recíprocas, tanto do professor 

como de outros segmentos, que interligam e impactam direta ou indiretamente a atuação dele 

(GARMSTON; LIPTON; KAISER, 2002). 

 Nesta atuação, enfatiza-se a importância dessa inter-relação da escola e seus 

professores com as instâncias superiores (outras escolas, DRE, SME, universidade) ou do 

bairro (posto de saúde, comércios, etc.) a que pertence, com o intuito de estabelecer elos de 

interlocução, pois o espaço escolar não é um lugar isolado com um fim em si mesmo. 

 Fullan e Hargreaves (2000, p. 11) definem o que chamam de “profissionalismo 

interativo”, ou seja, o desafio permanente de aperfeiçoamento contínuo do espaço escolar. 

 

Os professores, como grupo, devem possuir maior poder de escolha na tomada de 

decisões em relação às crianças, pois conhecem melhor, o que, consequentemente, 

as beneficia; os professores tomam essas decisões com os colegas, em culturas 

cooperativas de ajuda e de apoio; as decisões conjuntas de professores vão além do 

partilhar recursos, ideias e outras questões práticas imediatas à reflexão crítica 

acercado propósito e do valor daquilo que os professores ensinam e de como 

ensinam; os professores estão comprometidos com normas de aperfeiçoamento 

contínuo em sua escola; os professores estão mais fundamentalmente 

comprometidos à medida que abrem as portas de suas salas de aula e envolvem-se 

em diálogo, ação e avaliação de seu trabalho com outros adultos, dentro das escolas 

e fora delas.  

 

Na pós-modernidade, tem-se um cenário complexo e é preciso pensar a formação, 

seja inicial ou contínua em serviço, com determinados atributos e preocupações para que 

realmente possa intervir na qualidade social e em busca de uma escola democrática e 

exigente, inclusiva e multicultural. 

Formosinho (2009) enfatiza que é preciso conceitualizar a formação dos professores 

das crianças como agentes de desenvolvimento humano, que considere a profissão docente 

como uma profissão de serviço e não apenas de reprodução, que haja interação entre a 

investigação e o ensino sobre as problemáticas profissionais, objetivando criar uma cultura de 

formação profissional, de construção de instâncias relevantes para a transformação das 

práticas em um debate participativo. 
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2.2 A formação de professores da educação infantil na legislação brasileira 

 

Conforme exposto anteriormente, o contexto da educação infantil no Brasil tem-se 

constituído como um campo de diferentes olhares e efervescente produção acadêmica que 

destacam as crianças e suas infâncias como objeto de pesquisa. Decorrente deste cenário há 

questões que o envolvem, e dentre elas, estão às relativas aos seus profissionais e à formação 

destes na legislação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) rege em seu artigo 62 a 

formação dos profissionais da educação básica, na qual se incluem os profissionais da 

educação infantil e preconiza: 

 

Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2017). 

 

De acordo com este dispositivo legal, os professores obtêm a formação inicial 

exigida para o desempenho profissional, e a formação continuada é assegurada em seus 

incisos I e II, quando diz que “[...] garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 

que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação [...]”
15

.  

No nível federal, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) e o ProInfantil 

se apresentaram como ações significativas relacionadas à educação infantil e que merecem 

destaque. O ProInfantil foi organizado como um curso em nível médio, à distância, na 

modalidade Normal, destinado aos profissionais que atuam na educação infantil das redes 

públicas. O curso com duração de dois anos tem por objetivo a valorização do magistério, 

além de oferecer condições de crescimento profissional para quem atua na educação infantil, é 

um curso que se destina a profissionais leigos. 

Conforme explicitado anteriormente, a educação infantil está vinculada aos sistemas 

municipais de educação, estes são incumbidos de implantar ações formativas, promover 

espaços, articular as unidades educacionais, constituir alicerces conceituais e de objetivos, 

                                                 
15

 Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013(BRASIL, 2013). 
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fortalecer o conhecimento e a discussão, priorizando a construção coletiva e democrática, em 

regime colaborativo com as demais instâncias federativas. 

A responsabilidade de coordenar, supervisionar e orientar as unidades educacionais 

pelos municípios, em suas secretarias da educação, inclui a formação dos profissionais da 

educação infantil em serviço. 

Deste modo, compondo um panorama da educação infantil, em novembro de 2010, 

foram publicados os resultados de uma pesquisa intitulada “Educação Infantil no Brasil: 

avaliação qualitativa e quantitativa”
16

, coordenada por Maria Malta Campos, proposta e 

desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e a Fundação Carlos Chagas (FCC), cujo objetivo principal foi 

avaliar a qualidade da educação infantil em seis capitais brasileiras. São elas: Belém, Campo 

Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina. Logo na introdução do estudo 

sobre a educação infantil nacional, diz que, no Brasil, a educação infantil é fruto de lutas dos 

movimentos sociais no território brasileiro. Porém, os desafios mostram-se grandiosos em um 

país com gigantescas diferenças regionais como o Brasil, tanto na oferta de vagas como nas 

possibilidades oferecidas para um atendimento de qualidade.  

Desse modo, as crianças têm o direito à educação que garanta o seu desenvolvimento 

e que sejam respeitadas as suas especificidades de acordo com a faixa etária, 

consequentemente, os adultos, profissionais que lidam com essa população, devem mostrar 

clareza em suas concepções ideológicas, filosóficas, nas experiências e propostas destinadas 

aos pequenos, como também seus desdobramentos, suas intervenções, os quais fazem parte da 

construção de uma pedagogia, de um contexto de educação infantil. 

Faria (2005, p. 69) contribui com esse olhar quando evidencia a pluralidade e a 

diversidade desse contexto.  

 

  Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direito à infância e o direito a 

melhores condições de vida para todas as crianças (pobres e ricas, brancas, negras e 

indígenas, meninos e meninas, estrangeiras ou brasileiras, portadoras de 

necessidades especiais etc.) deve, necessariamente, mediante nossa diversidade 

cultural e, portanto, a organização do espaço, contemplar a gama de interesses da 

sociedade, das famílias e prioritariamente das crianças, atendendo as especificidades 

de cada demanda a fim de possibilitar identidade cultural e sentimento de 

pertencimento. Assim, uma política para a educação infantil deve ser plural, e 

diferentes tipologias devem ser propostas. Cada grupo de profissionais de uma 

                                                 
16

 Para maiores informações e dados completos do Relatório Final da Pesquisa “Educação Infantil no Brasil: 

avaliação qualitativa e quantitativa” (CAMPOS, 2010), consultar em: 

<http://www.fcc.org.br/pesquisa/eixostematicos/educacaoinfantil/pdf/relatorio_final.pdf>. 
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determinada instituição organizará o espaço de acordo com seus objetivos 

pedagógicos, de modo a superar os modelos rígidos de escola, de casa e de hospital.  

 

Diante de evidências da relevância da educação infantil como um direito da criança e 

da família, ganha foco a formação dos profissionais dessa área, demandando investimentos e 

ações nas esferas federal e municipal que possibilitem aos profissionais, além da valorização 

de suas atividades laborais, a qualidade e o aperfeiçoamento de suas ações.  

A formação destes profissionais é uma temática massivamente debatida, e o 

entendimento dos pesquisadores sobre a clareza da importância do assunto e a urgência em 

criar leis efetivas para solucionar os problemas nessa esfera é unânime; já que há um hiato 

entre o que é legislado e o que realmente se concretiza nos espaços de formação e ações das 

formações em si. 

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, com vigência de 10 anos, ou 

seja, até 2024 (BRASIL, 2014a), em suas 20 metas, elenca diretrizes que ratificam a melhoria 

da qualidade da educação, a promoção do princípio de gestão democrática da educação 

pública e a valorização dos(as) profissionais da educação. 

O PNE (BRASIL, 2014a) traz em sua  

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

 

O que é endossado pelo documento Planejando a próxima década: conhecendo as 

20 metas do Plano Nacional de Educação, quando diz que é necessário “[...] investir 

fortemente na educação infantil, conferindo centralidade no atendimento das crianças de 0 a 5 

anos, é a tarefa e o grande desafio do município [...]” (BRASIL, 2014b, p. 10). 

 O PNE (BRASIL, 2014a) define em suas metas: 

 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

 

 A meta 17 está relacionada à formação dos professores da educação básica. Nestas 

três metas citadas, verifica-se que, nos dias atuais, ainda há desafios a enfrentar e conquistas a 

realizar em razão da crise política do País, evidenciando-se grandes retrocessos na área. 

 Essas metas e objetivos para a educação nacional trazem no corpo da lei, as 

estratégias que serão desenvolvidas nas diversas áreas que compõe a educação nas esferas 

legislativas do Brasil. As metas 15, 16 e 17 estabelecem modificações importantes na 

educação nacional, as quais mudariam significativamente a realidade dos profissionais 

atuantes na educação infantil. O desafio colocado à educação infantil no território brasileiro é 

a busca incessante em romper décadas de negligência com uma etapa tão relevante, que esteve 

ao reboque das séries iniciais (KISHIMOTO, 1988). 

 A responsabilização pelo desencadeamento dessas ações descritas no PNE é 

enfatizada quando se propõe uma “[...] maior articulação dos municípios e estados com as 

instituições formadoras [...] para o desenvolvimento de programas de formação que tenham 

como foco a profissionalização em serviço.” (BRASIL, 2014b, p. 10). 

No ano de 2017, o Ministro da Educação anunciou que o MEC pretende lançar, a 

partir de 2018, mestrados profissionais em alfabetização, educação infantil, educação 

indígena, educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos e avaliação, cursos de 

especialização em educação infantil, alfabetização, língua portuguesa e matemática, ações 

ainda não desencadeadas. O objetivo dos novos cursos de pós-graduação é se diferenciar dos 

já oferecidos, tendo enfoque na qualificação profissional para o mercado de trabalho, e não na 

formação de pesquisadores ou docentes. 

Essa ação faz parte de uma nova política de formação de professores, que também 

inclui o programa de residência pedagógica e a continuidade das discussões (BRASIL, 2016) 

sobre a Base Nacional Docente.  

A Base Nacional Docente é um documento que irá nortear o currículo de formação 

de professores no País. Os estados, os municípios, as instituições formadoras e o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) vão colaborar com a elaboração da proposta. Segundo o MEC, 

uma consulta pública será aberta para ouvir opiniões de especialistas e professores de todo o 

Brasil. A Base Docente vem sendo discutida há algum tempo e já tem comissão criada pela 

Secretaria de Educação Básica do MEC, que divulgou em 2016 um documento preliminar 

sobre o tema (BRASIL, 2016). Essas ações ainda estão no plano das intenções, perspectivas 
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futuras, porém necessárias para que o PNE seja cumprido e possibilite o desencadeamento de 

ações concretas relacionadas à formação dos professores. 

 

2.3 A educação infantil paulistana e o tratamento à formação de profissionais de creches 

e pré-escolas 

 

Na rede municipal existem vários tipos de unidades educacionais e de atendimento 

de educação infantil, sendo os equipamentos divididos em: (a) rede direta – unidades 

educacionais cuja estrutura é da Secretaria Municipal de Educação, com prédio próprio 

municipal, servidores municipais, mobiliário e merenda, nela incluem-se: o Centro de 

Educação Infantil (CEI Direto), o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), as 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), o Centro de Educação e Cultura Indígena 

(CECI) e a Escola Municipal de Educação Bilíngue para surdos (EMEBS); (b) rede 

conveniada – parceria com instituições/associações e organizações devidamente cadastradas 

no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS) e credenciadas na 

Secretaria Municipal de Educação: CRECHE/CEI indireto: assim denominados quando, 

durante o período do convênio, as entidades gerenciam o prédio próprio municipal e os bens 

móveis necessários ao seu funcionamento, para desenvolverem atividades correspondentes ao 

Plano de Trabalho específico, inclusive quando o imóvel for locado pela Secretaria Municipal 

de Educação; CRECHE/CEI privada: unidades conveniadas que desenvolvem atividades 

correspondentes ao Plano de Trabalho específico do convênio, em imóvel da própria entidade, 

a ela cedido ou por ela locado com recursos financeiros próprios ou com recursos repassados 

pela Secretaria Municipal de Educação para custear as despesas com as instalações. 

O atendimento na unidade educacional (SÃO PAULO, 2015c) às crianças ocorre em 

turnos e períodos diferenciados entre os CEIs e as EMEIs: o CEI em regime de atendimento 

integral de dez horas; a EMEI em regime de atendimento em dois turnos: das 7h às 13h e 

das13h às 19h, e em locais com maior demanda, são três turnos: das 7h às 11h, das11h10 às 

15h10 e das15h20 às 19h20.  O CEMEI em regime de atendimento, de acordo com a faixa 

etária do zero aos 3 anos, apresenta regime de atendimento de dez horas; e, para as crianças de 

4 e 5 anos, regime de atendimento de seis horas (BRASIL, 2015b). 

Devido à construção sócio-histórica, creches e pré-escolas são espaços que se 

diferenciam na sua constituição, implementação e organização (KISHIMOTO, 1988; 

PINAZZA, 1997). Na verdade, as próprias creches, agora nomeadas CEIs, após a 
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transferência para a Educação, são diferentes entre si tanto na vinculação à SME como na 

supervisão, funcionamento, formação em serviço e contratação de seus profissionais.  

A formação dos profissionais da educação municipal é oferecida em cursos, 

seminários e parcerias realizadas pelas Diretorias Regionais de Educação (DRE) e orientada 

pela Secretaria Municipal de Educação (SME). As DREs têm equipes responsáveis que, em 

conjunto com a SME, organizam as formações considerando a política educacional do 

município. Essas formações são diversas, podem ser mensais, cursos pontuais, reuniões de 

trabalho, oficinas com parceiros, etc. Cada uma das 13 DREs organiza suas formações de 

acordo com seu plano de trabalho, na perspectiva da sua realidade, e não necessariamente as 

formações que ocorrem em uma DRE acontecem em outra. As ações de formação mais 

abrangentes, normalmente organizadas em polo, por região, devido à grandiosidade da rede, 

são fornecidas pela SME em parceria com formadores credenciados, instituições, 

universidades, organizações ou entidades. 

Na rede municipal de educação da cidade de São Paulo, os horários de formação em 

serviço dos CEIs e EMEIs apresentam diferenças de tempo de duração, de incorporação ou 

opção pela jornada, de remuneração e de organização dos grupos de professores. Esse período 

é organizado por horas-aulas individuais e coletivas. Nos CEIs, a hora é contabilizada em 

tempos de 60 minutos; e na EMEI, por tempos de 45 minutos.  

Os denominados horários coletivos são os espaços na jornada docente destinados à 

formação continuada em serviço e permitem a possibilidade de propor discussões e tematizar 

práticas que possam colaborar com o trabalho desenvolvido na instituição e a reflexão dos 

professores. 

No município de São Paulo, os profissionais da educação de CEI da rede direta, 

possuem, em sua carga horária de seis horas de trabalho diário, o período destinado à 

formação de uma hora diária.  

Os profissionais docentes que atuam na EMEI possuem as seguintes jornadas: 

Jornada Básica (JB), sendo 20 horas-aula – 18 de efetivo exercício com as crianças, e 2 horas-

atividade; Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) – 40 horas-aula divididas em 25 

horas-aula de efetivo exercício com as crianças, e 15 horas-aula de formação, por sua vez, 

divididas em oito horas-aula em horário coletivo, três horas-aula realizadas na unidade 

educacional, e quatro horas-aula em local de livre escolha; Jornada Básica Docente (JBD) – 

30 horas-aula, sendo 25 de efetivo exercício com as crianças, e cinco horas-aula atividade, 
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estas últimas, divididas em três horas-aula realizadas na unidade educacional, e duas em local 

de livre escolha
17

. 

Os professores da EMEI anualmente optam pela jornada JBD ou JEIF que desejarem 

para o ano seguinte com previsão de remuneração acrescida aos proventos daqueles que 

optam pela JEIF, os profissionais do CEI não tem essa opção. 

Nas EMEIs, para os professores, responsáveis pela faixa etária de quatro e cinco 

anos, o período de formação em serviço acontece pela opção de jornada, a jornada especial 

integral de formação (JEIF), em grupos por horário e turno, totalizam 11 horas-aulas de 45 

minutos cada. No período de formação coletiva, são planejadas e elaboradas as ações do 

Plano Especial de Ação (PEA). 

A Portaria nº 901/2014 (SÃO PAULO, 2014a) regulamenta o horário coletivo de 

formação para aqueles que optaram pela jornada JEIF, em que será sistematizado o Plano 

Especial de Ação, que no tocante à educação infantil regulamenta: 

 

I - Na Educação Infantil a discussão curricular deve envolver as temáticas 

relacionadas a um currículo integrador para a primeira infância que considere: 

a) a organização de tempos, espaços e materiais que promovam a autonomia e a 

multiplicidade de experiências de forma a contemplar os interesses e o engajamento 

das crianças em projetos individuais e/ou coletivos garantindo o respeito aos seus 

diferentes ritmos e necessidades e possibilitando a construção das culturas infantis; 

b) as múltiplas linguagens como forma de manifestação, expressão e conhecimento 

de mundo que devem fazer parte do universo da infância e garantir experiências 

integradoras sem fragmentá-las como conteúdos disciplinares, mas que dialoguem 

com as diversas culturas, que considerem as diferenças e aproximem as crianças das 

práticas sociais; 

c) a brincadeira como forma de expressão e conhecimento do mundo que constitui-

se como a principal linguagem das crianças, sendo por meio dela que experimentam, 

criam e aprendem sobre a cultura na qual estão inseridas, modificando e produzindo 

as culturas infantis; 

d) a qualidade social da Educação Infantil com vistas a implementar processos de 

autoavaliação das Unidades Educacionais tendo como objetivo promover tempos e 

espaços para reflexão, análise e busca de encaminhamentos para mudanças 

necessárias ao contínuo aprimoramento do Projeto Político-Pedagógico. 

e) a importância da avaliação da aprendizagem e sua sintonia com as práticas 

educativas vivenciadas pelas crianças e com o planejamento do Professor 

constituindo-se em elo significativo, afastando-se de toda e qualquer forma de 

avaliação que compare ou meça o desenvolvimento e aprendizagem das crianças; 

f) a participação das famílias constituindo-se como trabalho em complementaridade 

e partilha de responsabilidades; 

g) o Professor da primeira infância como um dos construtores do Projeto Político- 

Pedagógico da Unidade articulando conhecimentos teórico-práticos e de vida em 

suas intervenções pedagógicas, sendo um observador participativo que intervém 

para oferecer os recursos à atividade infantil dando-lhes a possibilidade de exercer o 

seu protagonismo; 

                                                 
17

Mais informações podem ser consultadas na Portaria 6.898/2015 (BRASIL, 2015b). A legislação utilizada 

nesta pesquisa foi a vigente no período em que se deteve a investigação, mas salienta-se que esta pode sofrer 

alterações pela Administração Municipal, pois são republicadas anualmente pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
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h) a indissociabilidade do cuidar e do educar como princípio presente em toda 

Educação Básica. 
 

O PEA é desenvolvido nos CEIs diretos e EMEIs, como também em todos os demais 

níveis da educação municipal, com uma carga horária mínima anual de 144 horas. Os 

participantes que obtêm 85% de frequência recebem um atestado comprobatório que permite 

a evolução funcional na carreira (SÃO PAULO, 2014a). 

Esses projetos elaborados pelas unidades educacionais expressam as prioridades e os 

desejos dos profissionais em consonância com o Projeto Político-Pedagógico e a Política 

Municipal de Educação. A sua elaboração conta com a participação da comunidade educativa, 

na qual as ações pretendidas são elencadas, sejam elas formativas, estruturais ou de 

organização, a serem desencadeadas. As responsabilidades na sua execução e a avaliação 

desse processo visam ao aprimoramento das práticas educativas.  

Após a elaboração do PEA pela unidade educacional, é necessária a autorização do 

supervisor escolar e a homologação do dirigente regional, para que, assim, possam, no fim de 

sua execução e avaliação, ser certificados os participantes/profissionais que obtiverem a 

frequência mínima exigida. 

Entende-se, por meio da Portaria nº 901/2014, que os conteúdos são apoiados pela 

política municipal de educação
18

 que rege todo o município, sendo assim, a implementação 

dos programas e as questões relacionadas a eles acabam por nortear a formação implementada 

na escola. 

Os professores dos CEIs diretos, responsáveis pela faixa etária do zero aos três anos, 

têm destinados à sua formação em serviço uma hora (60 minutos) diária, que acontecem 

coletivamente, três vezes por semana; e duas horas individuais. Este horário já faz parte da 

sua carga horária semanal, em que o professor realiza seu planejamento e participa do PEA. 

As diferenças entre o CEI e a EMEI ficam evidentes quando se comparam os 

períodos de formação em serviço, o tempo destinado a essa formação e a maneira como se 

organiza a formação em serviço. Diante disso, percebe-se que a organização é prejudicada no 

CEI pelo curto período de tempo destinado para essa formação. Existem as reuniões de 

organização no início de cada ano letivo e as reuniões pedagógicas, mas são espaços pontuais 

de formação. Há alguns anos, o calendário escolar previsto pela SME contava com paradas 

pedagógicas, dias de avaliação escolar ou ações pontuais. Nos últimos anos, houve dias 

                                                 
18

Decreto nº 54.452, de 10/10/13, regulamentado pela Portaria SME nº 5.930 de 14/10/13 que institui o 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo – Mais Educação São Paulo (SÃO PAULO, 2013a). 
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previstos em calendário destinados a aplicação dos indicadores de qualidade, essa organização 

está vinculada à SME, e o calendário anual de atividades é regulamentado anualmente em 

portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM). 

De acordo com a Lei nº 14.660 (SÃO PAULO, 2007), o Estatuto dos profissionais da 

Educação Municipal, em seu artigo 100, afirma que a valorização dos profissionais de 

Educação será assegurada, entre outros fatores, mediante a “[...] formação permanente e 

sistemática [...]”. Assim, a formação continuada em serviço é aquela que permitirá às 

unidades educacionais a elaboração dos seus projetos pedagógicos, o desencadeamento das 

ações do PEA, a organização de suas ações e proposições, juntamente com o coletivo dos 

profissionais da Unidade. 

Nos três tipos de equipamentos de CEI, os diretos, os indiretos e os conveniados 

particulares, a formação ocorre de maneira diferenciada. Os PEAs passaram a vigorar nos 

CEIs diretos somente em 2008; portanto, o trabalho coletivo destinado à formação docente 

nesse espaço é recente. A organização de formação em serviço, pontuada acima, acontece 

apenas nos CEIs diretos, que possuem vínculo total com a Prefeitura de São Paulo. Nos 

demais CEIs, indiretos ou conveniados, a organização dos períodos de formação de seus 

profissionais é de responsabilidade da entidade ou mantenedora dessas unidades.  

Essa questão demonstra divergências e dicotomias na estrutura e funcionamento dos 

próprios CEIs. Desse modo, não se pode nivelar ou tratar desse segmento de forma única, 

uma vez que possui diferenças nos tipos de equipamentos, na contratação dos profissionais, 

no financiamento, na formação e na organização desses espaços. Essa cisão e a diferenciação 

em relação à formação em serviço e aos profissionais, que não compõe a rede direta, acabam 

por manter os profissionais à margem da formação em serviço oferecida pela Secretaria 

Municipal de Educação. Um dado que merece destaque é que a rede conveniada tem crescido 

a cada dia e abrange a grande maioria do quantitativo de unidades educacionais dos CEIs do 

município de São Paulo. 

Os CEIs diretos totalizam 374 unidades educacionais (3 CCIs, 9 CEMEIs, 317 CEIs 

diretos e 45 CEIs CEUs), em contrapartida, os CEIs indiretos contam com um total de 376 

unidades; e os CEIs conveniados particulares somam 1466. Contudo, mesmo com o aumento 

de vagas, o acesso ainda é uma meta a ser garantida como direito e oportunidade a ser 

perseguida nessa etapa e a demanda cresce a cada dia. Não há dados que revelem a qualidade 

dos espaços terceirizados pela SME, além disso, não é o objetivo nesta pesquisa investigar e 

estabelecer critérios de análise quanto a isso (SÃO PAULO, 2018), mas vale ressaltar o seu 
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impacto na Administração Municipal de Educação em termos de políticas públicas de 

formação, organização, supervisão e orientação destes equipamentos.  

As ações de formação oferecidas pelo município de São Paulo caminharam 

paralelamente. Para as creches, pela mudança na legislação e a necessidade de adequação da 

formação inicial dos profissionais do CEI, a SME proporcionou duas ações de formação o 

ADI – Magistério e o PEC – Município, ações que possibilitaram a incorporação dos 

profissionais egressos das creches para os CEIs diretos, quando essas passaram da Secretaria 

da Assistência Social para a Secretaria da Educação. Esses profissionais, geralmente, são os 

que mais precisariam de um olhar e apoio para a sua formação em serviço, devido à 

superficialidade com que foi explorada esta faixa etária em contextos coletivos, à 

problemática formação inicial e à construção sócio-histórica dos equipamentos.  

Além disso, nos dias atuais, emergem discussões e estudos do potencial dos bebês e 

das crianças e a função do professor da primeira infância, a fim de se desvencilhar de uma 

herança assistencialista e engessada. A divisão e a diferenciação entre os CEIs e as EMEIs 

tornam-se clara (ZUMPANO; ALMEIDA, 2012) quando o assunto é formação. 

As EMEIs conquistaram aspectos positivos em relação à estruturação e maior tempo 

de formação em serviço, enquanto nos CEIs, além de ser recente a regulamentação deste 

horário de formação, este é extremamente reduzido diante das demandas.  

Para uma melhor compreensão da constituição dos equipamentos e a construção 

histórica no que se refere aos profissionais na educação infantil e sua formação, em CEIs e 

EMEIs, no município de São Paulo, cabe uma retomada de processos distintos de 

consolidação desses espaços. Pinazza (2014) expõe a trajetória dos mecanismos de formação 

em serviço adotados nos CEIs e enfatiza as diferenças na estruturação da formação dos 

profissionais na rede municipal. 

Diferentemente, as EMEIs, desde o início de sua constituição, tinham professores 

formados em nível médio. As antigas creches, denominadas CEIs, a partir de uma mudança na 

legislação, se constituíram com diferentes tipos de profissionais ao longo de sua existência: 

pajem (nível de escolaridade no mínimo até a quarta série e jornada de trabalho de 40 horas 

semanais), auxiliar de desenvolvimento infantil (primeiro grau completo e jornada de trabalho 

de 40 horas semanais) e professor (segundo grau completo com jornada de 20 horas 

semanais), com a mudança na estrutura de funcionamento e a integração das creches ao 

sistema educacional, iniciou-se uma série de investimentos na formação dos profissionais a 

fim de adequar as novas exigências às demandas que foram desencadeadas (CREPALDI, 

2005; GODOI, 2015; OLIVEIRA, 2005b; SILVA, 2012). 
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As dicotomias entre os profissionais de creches e pré-escolas, CEIs e EMEIs, foram-

se constituindo na história dos segmentos de atendimentos à infância paulistana 

(KISHIMOTO, 1988; PINAZZA, 1997, 2013). Ao mesmo tempo em que havia a clara 

necessidade de formação para todos os profissionais da educação infantil. 

Os CEIs municipais passaram por momentos de formação e adequação de 

escolaridade mínima exigida para seus profissionais (PINAZZA; 2013; SILVA, 2012), de 

maneira que os auxiliares de desenvolvimento infantil, pedagogos e diretores de equipamento 

social foram, com a comprovação de escolaridade, transformados em professor de 

desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico e diretor de escola (SÃO PAULO, 2003). 

Na perspectiva da construção de uma educação infantil sem cisões e com unidades de 

CEIs que compactuem com a mesma organização, concepções e funcionamento, a SME 

publicou a Orientação Normativa nº 1/2004 (SÃO PAULO, 2004), Construindo um regimento 

da infância, cujo instrumento é um legislador que normatiza as Unidades de Educação Infantil 

no município, especialmente direcionada aos CEIs do município de São Paulo. 

Na atualidade, os professores do CEI são nomeados como professor de educação 

infantil; e os da EMEI, professor de educação infantil e de ensino fundamental I e podem 

atuar tanto na EMEI como na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) de primeiro 

ao quinto ano. Os professores do CEI não possuem essa mobilidade nas modalidades, atuam 

apenas no CEI com uma jornada de trabalho diferenciada.  

O quadro dos profissionais da educação no município de São Paulo é composto por 

gestores, docentes e equipe de apoio. Dentre os gestores existem os supervisores, diretores, 

assistentes de direção e os coordenadores pedagógicos.  

Nas unidades educacionais municipais, o responsável pela formação em serviço é o 

coordenador pedagógico que, em parceria com o diretor e com a colaboração dos demais 

profissionais, está incumbido de promover uma formação que possibilite a ampliação dos 

conhecimentos da comunidade educativa, com reflexão da prática pedagógica e que garanta a 

qualidade das ações, relações e experiências dos professores com bebês e crianças. 

A formação em serviço atribuída ao coordenador pedagógico, nas instituições de 

educação infantil, se estabelece como um desafio aos profissionais, ao refletir, questionar e 

equacionar os movimentos do cotidiano (PLACCO, 2012) juntamente com os aspectos 

teóricos e metodológicos, como importantes ferramentas tanto de análise como de 

constituição dos processos formativos (PINAZZA, 2014). 



56 

 

A urgente necessidade da formação advinda das mudanças da legislação
19

, a 

responsabilização municipal pela oferta e formação de seus profissionais pelas Secretarias de 

Educação, as recentes pesquisas relacionadas à primeira infância e a elaboração dos projetos 

pedagógicos das unidades educacionais preparam um cenário ao coordenador pedagógico, que 

– juntamente com o coletivo, nas relações e com os objetivos do Projeto Pedagógico e do 

PEA –, buscará a construção e o estabelecimento de ações formativas que se desdobrem nos 

planos de trabalho dos professores de maneira compartilhada e integrada (ORSOLON, 2001).   

A dinâmica de construir, dentro do espaço de formação, maneiras e estratégias que 

possam mediar “[...] o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor [...]” 

(ORSOLON, 2001, p. 22) configura-se uma função do coordenador pedagógico mediador. 

A direção dessa mediação e suas implicações é explicitada por Orsolon (2001, p. 22) 

do seguinte modo: 

 

Essa atividade mediadora se dá na direção da transformação quando o coordenador 

considera o saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, 

bem como cria condições para questionar essa prática e disponibiliza recursos para 

modificá-la, com a introdução de uma proposta curricular inovadora e a formação 

continuada voltada para o desenvolvimento de suas múltiplas dimensões [...]. 

 

A tarefa de problematizar o cotidiano e as práticas do professor – objetivando a 

transformação e a inovação, ambas obtidas após um longo percurso –, para ser concluída pelo 

coordenador pedagógico, demanda colaboração dos envolvidos nesse processo. É preciso que 

ele se “[...] conecte com as aspirações, as convicções, os anseios e o modo de agir/pensar [...]” 

dos profissionais ao ponto que tenha significado real para o grupo as questões da formação 

(ORSOLON, 2001). 

Nos CEIs, após migrarem da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria da 

Educação, alguns pedagogos continuaram como coordenadores pedagógicos. Somente em 

2003 chegaram os primeiros coordenadores pedagógicos concursados nos CEIs diretos. 

Na EMEI, e na educação infantil como um todo, o coordenador pedagógico possui 

em sua história um lugar que ainda está constituindo-se e que busca uma identidade como um 

profissional que compõe o quadro da equipe gestora, possui incumbências administrativas, 

mas seu cargo é eminentemente pedagógico e formativo. Ele é o mediador dos/entre os 

professores, a ponte com as famílias, o que potencializa a reflexão sobre/na prática 

pedagógica, um par avançado que promove mudança pelas relações e interações. 
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Mais detalhes consultar a Lei nº 16.271, de 17 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal de 

Educação (SÃO PAULO, 2015d). 
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Diferentemente de outros municípios nos quais a coordenação pedagógica é uma função ou 

não é exercida por nenhum profissional, no município de São Paulo, ela é um cargo adquirido 

por concurso público de acesso com provas e títulos para todos os níveis da educação básica.  

As bases legais municipais e a própria estrutura das unidades educacionais, 

forneceram elementos de constituição do coordenador pedagógico, o que no CEI ainda se 

mostra mais recente. Essa realidade carrega intrínseca a compreensão do trabalho docente na 

educação infantil, sob a ótica da integração da equipe gestora e em parceria, cuja atribuição é 

a de articular, orientar e mediar os aspectos formativos que configuram a prática educativa 

com crianças de zero a cinco anos.  

A rede municipal tem buscado propiciar elementos que possibilitem o olhar mais 

amplo e reflexivo (CAMPOS; RIBEIRO, 2017) para as questões institucionais, cotidianas e as 

suas práticas. O processo de autoavaliação desencadeado de 2013 até 2016 (CAMPOS; 

RIBEIRO, 2016, 2017) com os Indicadores de Qualidade da Infância Paulistana são uma 

prova disso (SÃO PAULO, 2016). 

A Rede Municipal de Educação Infantil de São Paulo esteve envolvida na discussão 

e aplicação destes indicadores, que propõem a construção de uma cultura de autoavaliação 

institucional participativa que contemple o envolvimento de todos os atores que integram as 

práticas educativas nas unidades, de modo que estes reflitam e mantenham um diálogo 

permanente sobre as concepções, práticas e contextos, na busca por qualidade social da 

educação infantil. As demandas analisadas e levantadas pela autoavaliação nas unidades são 

equacionadas e distribuídas nas diferentes instâncias que as competem e que compõe a 

administração municipal. 

O desafio é compreender que, apesar de todas estas variáveis e suas implicações, 

torna-se urgente questionar algumas práticas herdadas e cristalizadas em organizações que 

sufocam e pouco contribuem para o desenvolvimento profissional tanto do coordenador 

pedagógico como do professor. 

 

2.4 Os contextos das creches e das pré-escolas como espaços de desenvolvimento 

profissional 

 

Formosinho (2005, 2009) aponta que, mesmo com as reformulações nos cursos, é 

requerida uma formação continuada com vistas ao desenvolvimento pessoal e profissional e 

ao desenvolvimento organizacional das escolas, o que demonstra outro desafio importante 

quando se reflete criticamente sobre a formação de professores. 
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Procura-se, de igual modo, contrariar a divisão que teima em instalar-se entre 

aqueles que ‘pensam’ a ação e os que a ‘frequentam’, entre os que definem a 

‘necessidade’ e os ‘carenciados’, e incentivar o formando a tornar-se ele mesmo 

autor da sua própria formação, concebida numa lógica de formação ao longo da vida 

e perspectivada como educação de adultos. Neste aspecto, porém, é de assinalar 

dissociações entre os discursos sobre formação e as práticas de formação. 

(FORMOSINHO, MACHADO, 2009, p. 149, itálicos dos autores). 

 

Nóvoa (1999) pontua que sem a participação dos professores como os principais 

atores da formação não é possível realizar qualquer mudança em educação, critica o que 

chama de excesso de discurso e enfatiza que se vive a pobreza das práticas. 

Desse modo, os professores se tornam a mola que alavanca a possibilidade real de 

constituir um campo de educação da infância de qualidade, buscando a inovação, pesquisa e 

investigação da prática, com análise profunda dos elementos que constituem o cotidiano nas 

unidades educacionais (ANDRÉ, 2012; FORMOSINHO, 2009; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2016; PERRENOUD, 2000, 2002; PINAZZA, 2014; ZABALZA, 1998) com bebês e 

crianças; contudo, para isso, a formação dos profissionais requer conceitualizações de base 

que delimitem as reais necessidades formativas em consonância com as exigências da atuação 

em serviço. 

A literatura e as pesquisas relacionadas à formação dos professores (DAY, 2001; 

FORMOSINHO, 2009; NÓVOA, 1995, 1999, 2002; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

KISHIMOTO, 2002; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 2005, 2007, 2009, 2016; 

SCHÖN, 1992, 2000; TARDIF, 2000, 2002; ZEICHNER, 1993, 2008) são profícuas e 

denotam o quanto a temática tem sido pautada nas investigações. 

Ferreira (2009) argumenta que, mesmo com a frequência de ações formativas e com 

o aumento exponencial na oferta e procura de cursos de formação, não se obteve uma 

transformação das concepções e práticas de formação. Apesar de se tratar de um campo de 

formação de adultos, o programa foi desenvolvido utilizando o modelo formal e de 

escolarização, com influências de lógicas racionais e acadêmicas em detrimento da essência 

da educação e formação, considerando a mudança educativa como inflação retórica e déficit 

de reflexão. 

 

Nos últimos vinte anos, as escolas e os professores têm estado envolvidos num 

ambiente de reforma permanente. Os temas das reformas educativas – a formação 

contínua obrigatória para progressão na carreira, a autonomia e gestão da escola, a 

reorganização curricular, etc. – têm gerado no seio dos professores a ideia de que as 

mudanças lhes são exteriores ou de que lhes compete apenas o papel de atores 

secundários. Tem-se difundido igualmente a ideia de que as mudanças da educação e 

da escola passam essencialmente pela ‘gestão’, gerando-se, em consequência, a 
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ilusão de que se trata de fenômenos da exclusiva responsabilidade dos 

‘administradores’ e ‘gestores’, em relação aos quais os professores que trabalham 

quotidianamente com os alunos são, ou sentem-se, alheios. A ideia de que as ‘boas 

práticas’ são as práticas de gestão povoa, hoje, o imaginário docente. Mesmo 

falando-se muito, atualmente, em ‘autonomia’, é a gestão que tem estado no centro 

das preocupações das escolas e dos agrupamentos de escolas, designadamente com a 

instalação de órgãos, a realização de reuniões e a elaboração de documentos escritos. 

[...] (FERREIRA, 2009, p. 207). 

 

Desta maneira, cabe ao profissional da formação continuada a incumbência de 

estruturar ações, coletivas e individuais, e os desdobramentos ao desenvolvimento dos 

conhecimentos necessários para atuação do professor (SOUZA, 2001). 

Christov (2001) relata e distingue três problemas centrais nos processos de educação 

continuada dos professores. O primeiro deles é a relação da teoria com a prática. Desta 

perspectiva, conclui a ausência de reflexão sistemática sobre a prática à luz da teoria, ou seja, 

não se tem embasamento teórico que possa subsidiar e contextualizar a prática dos 

professores, uma das consequências de uma formação inicial abrangente e que não possui 

escopo especializado nas questões da infância. O segundo problema levantado é a 

metodologia para a participação dos professores, que se torna um grande entrave quando as 

discussões ficam na superficialidade das dúvidas e dificuldades dos profissionais sobre as 

questões cotidianas, concentrando-se apenas nestas duas vertentes e não se deslocam para 

outros aprofundamentos que possam alavancar mudanças.  

Levando-se em conta os apontamentos dessa autora é possível inferir que, se a 

relação formativa é dialógica e reflexiva, para que haja a promoção do pensamento crítico e a 

tomada de decisão fazem-se necessários instrumentos metodológicos que possam promover e 

potencializar os momentos formativos para além de um momento de desabafos e reclamações. 

Esta questão merece ser refletida sob a perspectiva dos formadores, de quem promove a 

formação. Quais são as especificidades e os saberes necessários ao formador para a formação 

de adultos? Quais pressupostos metodológicos sustentam essa formação? Caminha-se mais 

pela vertente da dialogicidade, reflexão e participação, ou se baseia na transmissão e 

reprodução? A autora enfatiza ainda um terceiro ponto, o imediatismo das decisões, as 

constantes exigências e os programas de ordem superior que acabam por impedir “[...] 

estratégias que pudessem contemplar os diferentes ritmos e modos de participar dos 

professores [...]” (CHRISTOV, 2001, p. 41). Esta é uma realidade na rede pública cuja 

formação em serviço muitas vezes descaracteriza os momentos de formação em prol do que 

“[...] deve ser feito, deve ser discutido, deve ser implementado [...]”. Para o professor, é como 



60 

 

se estivesse a todo tempo cumprindo tarefas, como mero executor, e os espaços que se 

destinam para uma reflexão aprofundada não são privilegiados (ZEICHNER, 2008). 

Gatti e Barretto (2009) estabelecem uma crítica à formação continuada e à limitação 

da participação dos professores em seus processos constitutivos. Essas pesquisadoras alertam 

que, quando o envolvimento dos professores é prejudicado, estes se tornam meros ouvintes, 

ausentam-se das discussões, ou somente reproduzem os ensinamentos, pois sentem-se 

desestimulados para promoverem mudanças em suas práticas. 

Ferreira (2009) menciona que há lógicas dissociadas entre quem planeja um curso de 

formação e quem participa destas ações, ou seja, entre aqueles que definem as necessidades e 

prioridades e aqueles que carecem delas. Assim, sobrepõe-se ou confunde-se, na prática, o 

próprio conceito de formação contínua. O autor conclui que os projetos e as situações 

participativas proporcionam mais oportunidades de formação, sendo, portanto, necessário que 

a própria organização aprenda a lidar com o profissional em formação, valorize a experiência 

e crie condições para a tomada de decisões por parte deste. 

Segundo Ferreira (2009, p. 218) o conceito de aprendizagem organizacional, no qual 

a aprendizagem traduz a ideia de formação e mudança que é operada por meio da organização 

como um todo, não se trata de suprir pessoas supostamente “carentes”, mas está na 

transformação das organizações e seus problemas, o qual se desenvolve a partir da 

valorização dos saberes experienciais e nos contextos e processos coletivos de trabalho na 

unidade educacional. 

A formação continuada em serviço se mostra como um dispositivo legal e profícuo a 

fim de atenuar as lacunas de uma formação inicial, geralmente técnica, burocrática e sem 

especificidade, e, deste modo, é uma possibilidade real de vincular os saberes aos 

conhecimentos práticos, à experiência e à reflexão. 

Tardif (2002) enfatiza a necessidade da valorização dos saberes dos professores e sua 

experiência, e de tal modo que sejam reconstruídos nas trajetórias profissionais. Evidencia 

que é necessário que os saberes sejam úteis e associados à prática do professor, sendo estes 

provenientes de várias fontes. 

De acordo com Pinazza (2014), a importância de uma formação que mobilize os 

professores, a partir de suas aprendizagens e experiências, que possibilite a oportunidade de 

interpretação dos seus afazeres e a reconstrução dos seus saberes por meio da reflexão, é 

essencial. O exercício reflexivo, tanto individual como coletivo, será uma potente forma de 

agir na práxis se baseado na participação dos envolvidos. 
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Para que os profissionais da educação possam participar como agentes 

transformadores do currículo por meio do aprimoramento de suas ações educativas, 

eles precisam se beneficiar de uma lógica de formação compatível com esse nível de 

exigência, ou seja, uma formação pensada na perspectiva pedagógica da 

participação. Na ótica de uma formação participada, o que está em jogo é a 

aproximação dos propósitos e das ações formativas aos saberes da prática 

acumulados pelos professores. Isso implica apelar a um plano de raciocínio que tem 

um estatuto da maior relevância na composição do pensar e do agir dos profissionais 

da educação [...] (PINAZZA, 2014, p. 54). 

 

Segundo Ferreira (2009), a prática por si só, a prática em sua execução, a prática pela 

prática não é formadora, ela pode se tornar objeto de análise, de reflexão e compreensão se 

estiver alicerçada nesse processo com a ajuda de um referencial teórico. 

Nesse cenário, a formação continuada em serviço, além de essencial, emerge como 

um desafio, e somente trará resultados satisfatórios se estiver alicerçada em objetivos e 

princípios norteadores que balizem o trabalho desenvolvido dos/com os professores de modo 

integrado e que o formador leve em consideração as experiências e saberes desses docentes à 

luz da teoria de maneira participada. 

Diante do exposto, percebe-se a potencialidade dos enfoques do trabalho da gestão 

nas unidades educacionais, relacionadas às ações do coordenador pedagógico na formação 

contínua em serviço a qual favorece a autonomia, a autoria e a construção de uma identidade 

organizacional que eleve os sujeitos ao protagonismo educacional investigativo e profissional 

de suas práticas. 
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3 Coordenação pedagógica: questões de formação e profissão 

 

Acreditar que o coordenador pedagógico pode ser um agente de mudanças, 

trazendo importantes contribuições para a formação profissional e pessoal do 

professor de educação infantil, implica que este profissional estabeleça 

coletivamente espaços que possibilitem a interação e o desenvolvimento 

pessoal/profissional do professor articulados entre si, de forma sistêmica e 

intencional, valorizando os conhecimentos prévios e as experiências de vida dos 

professores que acompanha, para que dessa forma esses profissionais se apropriem 

do seu processo de formação, estabelecendo relações entre o conhecimento 

apropriado e sua história de vida, revelando em sua prática pedagógica os 

movimentos de conscientização profissional alcançados. (ZUMPANO, ALMEIDA, 

2012, p.27) 

 

Neste capítulo, será tratado o profissional da coordenação pedagógica como o 

responsável pelas ações de formação contínua em serviço e analisada sua atuação no contexto 

educacional. 

Zumpano e Almeida (2012, p. 22) trazem colocações importantes deste profissional 

como formador quando expõem que 

 

[...] o coordenador pedagógico não é um mero gestor de sistemas (planejar e 

coordenar), de práticas que dão certo e sempre funcionaram. A especialidade desse 

profissional reside na sua capacidade de contextualizar práticas cotidianas, 

compreender a generalidade das situações que envolvem a educação de crianças e a 

formação de adultos, transformar as queixas em bons problemas, congregar esforços 

para encontrar alternativas e, muitas vezes, inventar soluções. Por isso, podemos 

dizer que é um profissional estratégico na formação continuada em serviço da 

equipe de educadores e na construção do trabalho pedagógico em qualquer nível 

educacional.  

 

As autoras corroboram as reflexões apresentadas nesta tese quando afirmam as 

especificidades do CP na educação infantil e concluem suas ideias do seguinte modo 

(ZUMPANO, ALMEIDA, 2012, p. 35): 

 

Argumentar sobre a atuação do coordenador pedagógico desse segmento específico 

nos permite trazer elementos para pensar a prática em educação infantil administrada 

em creches e instituições pré-escolares, especificamente no que concerne à formação 

do educador e do coordenador pedagógico que o acompanha.  

 

 Pinazza (2014) sugere que a natureza do trabalho de coordenação pedagógica não é a 

de convencer o professor a adotar, ou a de exigir que este aceite, qualquer ideia considerada 

melhor para a prática docente deste profissional, mas de um investimento do coordenador 

pedagógico, a partir dos saberes experienciais e, consequentemente, na conscientização com 
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os profissionais sobre o que pensam e como conduzem as suas práticas educativas; refere-se a 

uma transformação na perspectiva do trabalho desenvolvido nas unidades educacionais. 

 A análise sobre o papel formativo e as atribuições do coordenador pedagógico na 

educação infantil – da perspectiva do que seja mediar, transformar, potencializar, avaliar, 

dimensionar, articular e intervir em uma interlocução entre a realidade do contexto 

educacional e a formação do professor –, evidencia uma clara necessidade da atuação desse 

profissional. O CP tem a possibilidade de realizar seu trabalho em consonância com o que é 

produzido e mobilizado no fazer do professor, na formação contínua em serviço. 

O contexto da educação infantil diferencia-se entre as creches e pré-escolas como 

também abarca uma série de variáveis que os profissionais em que nela atuam, sejam CPs ou 

professores, precisam considerar, tais como as idades das crianças, suas peculiaridades, a 

rotina, as experiências desencadeadas, as necessidades do cotidiano, as concepções 

compartilhadas e o que seja a coordenação nesse espaço.  

Souza (2012, p. 110) pontua em suas reflexões como sendo complexa a atuação do 

coordenador. 

 

O coordenador pedagógico deve buscar compreender a realidade tal como ela se 

apresenta, reconhecendo seu caráter complexo. Ocorre que não basta constatar, é 

preciso mudar a maneira de enxergar, para abrir mão do sonho de ver claramente e 

de fazer com que todos os grupos com os quais se relaciona na escola cheguem a um 

acordo permanente. Ele terá de aprender a viver com um eterno questionar-se: sobre 

os problemas e suas soluções, sobre a própria maneira de pensar e a do outro, para 

poder integrar novos pressupostos e concepções. E deverá fazer isso em conjunto 

com o grupo, sem abrir mão do diálogo, pois o grupo todo deverá aceitar a 

complexidade para que se mude a maneira de agir e pensar na educação.  

 

 Considerando tais reflexões, pode-se inferir que o desafio que emerge é mudar uma 

concepção tradicional que apresenta o coordenador como chefe que organiza, transmite e 

dirige, para outra em que o CP aparece como aquele que participa, dialoga, mobiliza e 

transforma, que é responsável pela formação em serviço e pelo desenvolvimento profissional 

de sua equipe. Essa mudança de conceito, conforme já exposto, é dificultada pela fragilidade 

da formação inicial do formador, pela indefinição de suas atribuições e pelo suporte ao 

professor, que procura na formação em serviço preencher as lacunas de uma formação 

aligeirada e superficial.  

Os aportes legais garantem a formação dos profissionais da educação infantil; 

entretanto, nos dias atuais, o que parece ocorrer é que poucos profissionais saem com 

conhecimentos específicos para o trabalho com bebês e crianças, e estes poucos se desdobram 
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na prática. Este entendimento será confirmado mais adiante na análise do grupo focal 

(capítulo 5). 

Um agravante deste cenário se refere à formação dos CPs, pois são formados pela 

mesma graduação que formou o professor, com o mesmo cabedal teórico, com as mesmas 

lacunas, com o mesmo tempo de duração do curso, somente com a significativa diferença de 

ter a responsabilidade de um grupo de profissionais na atuação de um contexto complexo e a 

necessidade de aprofundar seus saberes, melhorar sua formação e enfrentar os desafios 

(PLACCO, 2012).  

Pinazza (2014) estabelece uma reflexão aprofundada em sua investigação sobre o CP 

em relação às suas atribuições
20

, em parceria com o diretor, analisa como esse profissional 

compreende o seu trabalho no plano de formação dos profissionais de educação infantil, o 

quanto é necessária uma formação específica em educação de crianças pequenas e a 

experiência na formação de adultos para o desenvolvimento do trabalho com os bebês, 

crianças e suas famílias e o quanto o CP ainda sente-se despreparado para tal tarefa.  

Segundo André e Vieira (2012): “Os saberes necessários para atuação do 

coordenador são considerados como plurais, heterogêneos e interconectados, pois no 

cotidiano, ele atua e recompõe constantemente os seus próprios saberes [...]”. 

Outro ponto que merece destaque é o contexto de atuação dos CPs – na educação 

infantil esse panorama de atuação torna-se singular. O coordenador pedagógico é aquele que 

tece, dentro de um apanhado de variáveis e questionamentos, o cotidiano do professor, das 

crianças, do que é feito, à luz da teoria. 

No que cabe à SME e às Diretorias Regionais de Educação, a formação acaba por 

proporcionar cursos de temáticas ou ações que muitas vezes não refletem os contextos 

educacionais dos profissionais, de maneira que possam interferir na atuação real e na 

especificidade das unidades. As equipes, tanto central como as regionais, são reduzidas, na 

SME chegando a seis ou sete profissionais; e, nas DREs, dois ou três são responsáveis pelo 

segmento da educação infantil. Os cargos comissionados são designados e publicados no 

Diário Oficial como assistentes técnicos educacionais I. 

A Secretaria Municipal de São Paulo é responsável por 925 unidades da rede direta 

de educação infantil, entre CEIs diretos e EMEIs, segundo os dados publicados no fim de 

2017, e conta com mais 376 CEIs indiretos e 1466 CEIs conveniados particulares. Entretanto, 

                                                 
20

 Sobre as atribuições dos profissionais da Educação do município de São Paulo consultar o Decreto nº 54.453, 

de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos profissionais da educação que integram as equipes 

escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de São Paulo (SÃO PAULO, 2013). 



65 

 

apesar dessa quantidade de equipamentos, as equipes mostram-se insuficientes, precárias e 

sem o alcance real diante das gigantescas demandas. 

O município de São Paulo apresenta uma rede educacional subdividida em 13 

regiões que formam as DREs, com suas equipes de formadores. Observa-se que no Município 

é um desafio constituir formadores, os CPs, com recursos metodológicos e práticos que 

possam viabilizar a formação da sua equipe nessas unidades, haja vista, por exemplo, o 

tamanho da rede municipal e a disponibilidade de profissionais para a formação dos CPs nos 

órgãos centrais. Esse desafio é exposto pelos autores quando expõem:  

 

Esta noção de formação em contexto organiza um endereçamento ao lugar da 

coordenação pedagógica. Ao distanciar-se do pressuposto de um interlocutor ou 

pesquisador externo, a formação em contexto abre um conjunto de possibilidades 

mais próximas da realidade, demarcando, por isso mesmo, uma dimensão que gera 

insegurança em algumas profissionais. Trata-se de um elemento que nos faz pensar 

na importância de estratégias de formação continuada e de instrumentalização 

teórica e técnica para as coordenações pedagógicas. (WESCHENFELDER, 

MARCHAND, WESCHENFELDER, 2016, p. 58). 

 

No desempenho de suas atividades, o coordenador pedagógico requer meios para 

problematizar a sua ação, ele necessita de mediadores que o instrumentalizem com recursos e 

estratégias ao seu trabalho, a fim de que auxiliem os professores para que estes possam checar 

como planejam, o que sabem, o que precisam saber, quais as indagações necessárias nas 

propostas realizadas, o seu fazer, modos de reflexão e de reorganização do trabalho 

(PLACCO; ALMEIDA, 2012a, 2012b, 2012c, 2015; ZUMPANO; ALMEIDA, 2012a, 

2012b). 

De acordo com Zumpano e Almeida (2012), o coordenador pedagógico na educação 

infantil é aquele profissional que se mostra disponível para compreender, partilhar, pensar e 

refletir junto com o professor, balizado em teoria que sustente essa prática, sabedor de 

conhecimentos pertinentes ao trabalho com bebês e crianças. 

Quando se pensa na atuação do coordenador pedagógico e na sua responsabilidade, 

faz-se necessário levar em conta que o CP precisa estabelecer uma relação de colaboração, de 

troca, com o professor sob seus cuidados, de maneira participativa, dialógica e democrática, 

considerando que há nesse relacionamento uma dinâmica plural, uma vez que os saberes são 

diversos. Quer isso dizer que esta não se mostra uma tarefa simples, pois é sabido que o 

professor carrega na sua história de vida, nos seus anseios, no seu percurso profissional, uma 

série de questões que influenciarão o seu “ser professor” e a sua atuação. (PLACCO, 2012). 
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Os saberes que serão adquiridos e muitas outras questões que surgirão, decorrentes 

da prática efetiva da sua atuação na unidade educacional, fazem parte do cotidiano 

profissional do CP. O entendimento de que a formação é um processo (PLACCO; SILVA, 

2003) – que o seu objetivo é formar e não formatar, que é muito mais que informar, é gerar 

conhecimentos específicos, sejam eles práticos, instrumentais, conceituais, filosóficos, 

políticos, procedimentais ou teóricos – deve fazer parte do cabedal de saberes do CP.  

Sendo assim, para Fusari (2003, p. 22), a atuação do CP precisa ser alicerçada em 

uma formação contínua que contemple algumas condições essenciais. 

 

Para ser bem-sucedido, qualquer projeto de formação contínua realizado na escola 

ou em outro local precisa ter assegurado algumas condições. É preciso que os 

educadores sejam valorizados, respeitados e ouvidos – devem expor suas 

experiências, ideias e expectativas. É preciso também que o saber advindo de sua 

experiência seja valorizado; que os projetos identifiquem as teorias que eles 

praticam e criem situações para que analisem e critiquem suas práticas, reflitam a 

partir delas, dialoguem com base nos novos fundamentos teóricos, troquem 

experiências e proponham formas de superação das dificuldades.  

 

Franco (2012), em uma perspectiva democrática para a transformação do espaço 

escolar, elege o coordenador pedagógico como aquele que terá o seu papel legitimado de 

acordo com as atitudes e procedimentos envolvidos no processo de organização e articulação 

da escola. 

Em uma perspectiva de transformação do cotidiano educativo, o objetivo do CP é 

proporcionar meios aos professores e que possibilite mudanças mesmo com a complexidade 

das variáveis presentes na educação infantil.  

Orsolon (2012, p. 26) enfatiza o papel desafiador do coordenador pedagógico como 

segue: 

 

Viver num cenário de mudança não tem sido nada confortador para o educador, 

principalmente para o coordenador, que faz nela/dela seu foco de ação, sua parceira 

de trabalho. Trabalhar no sentido do ‘ainda não’, do ‘por vir’ nos desafia e angustia, 

pois visualizamos as possibilidades de mudança sob a ótica do possível, ou seja, a 

nova realidade embrionária desejada. Esse movimento se dá a partir de situações 

concretas do educador que, consciente de seu papel e de sua sincronicidade, 

imprimirá direção à sua ação. O coordenador/educador será um agente 

transformador na medida em que transformar a si mesmo e, por consequência, a 

realidade. 

 

 Considerando o contexto da educação infantil no Brasil, as perspectivas e 

concepções dos professores e a construção sócio-histórica deste espaço, pode-se vislumbrar 

uma multiplicidade de questões intrínsecas na atuação desses atores, principalmente ligada ao 
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fazer cotidiano. Zumpano e Almeida (2012, p. 35) corroboram as reflexões nesta dimensão, 

da seguinte maneira: 

 

  Acreditamos que a profissionalização do educador infantil não se encontra ligada 

simplesmente à formação, mas ocorre também com a experiência, com a 

aprendizagem cotidiana, com as interações construídas com diferentes atores e que 

conduzem a formas de intervenção em situações específicas. Não é um caminho a 

ser trilhado individualmente, mas um processo grupal de aperfeiçoamento que 

continua por todo o período de atuação profissional. Argumentar sobre a atuação do 

coordenador pedagógico desse segmento específico nos permite trazer elementos 

para pensar a prática em educação infantil administrada em creches e instituições 

pré-escolares, especificamente no que concerne à formação do educador e do 

coordenador pedagógico que o acompanha. 

 

 É importante destacar que a educação infantil tem sido um tema muito discutido, 

sobretudo referente às questões que envolvem o trabalho educativo com crianças pequenas, e, 

consequentemente, a função dos professores diante das novas concepções. A partir da 

legislação maior com a garantia de direitos às crianças, tem-se discutido, pesquisado e 

produzido materiais referentes a essa faixa etária. 

  

  Entendendo a reflexão sobre a prática como uma importante dimensão formadora 

dos profissionais da educação de um modo geral; cumpre chamar a atenção para a 

complexidade das relações que ocorrem no interior de uma instituição educativa, 

sobretudo nesse processo de construção de novos referenciais para a educação 

infantil, marcado por indefinições que produzem insegurança quanto ao próprio 

desenvolvimento do trabalho formativo, impondo desafios das mais diversas ordens 

ao coordenador pedagógico [...]. (ZUMPANO, ALMEIDA, 2012, p. 35). 

 

 Destaca-se que os contextos no Brasil ainda sofrem de uma distância real entre o que 

é realizado e o que se tem como pressuposto para o desenvolvimento de práticas significativas 

e emancipatórias, que tenham como foco a “escuta ativa”, a participação e o interesse das 

crianças. 

 

A natureza desta perspectiva de formação, que recusa o modelo escolarizante de 

ensinar os professores, exige que se remonte à compreensão da imagem de criança 

que se sustem e às expectativas que essa imagem aponta para a concepção de escola, 

educação, pedagogia em sala, relação entre formação da criança e formação 

profissional. Nesta perspectiva, uma âncora central para pensar a formação reside na 

compreensão de imagem de criança porque a formação é vista ao serviço das 

crianças e famílias, e a sua qualidade é refletida na interatividade das oportunidades 

que oferece à criança e aos educadores. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016, p. 87). 

 

A concepção de uma formação participativa e democrática para bebês, crianças e 

professores acontece, necessariamente, quando os processos de tomada de consciência, 

reflexão crítica e o envolvimento destes, que estão implicados nestas relações e experiências, 
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se tornam sujeitos desta própria formação. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016; PINAZZA, 

2014). 

A tarefa de uma reconstrução dos pressupostos de formação de uma pedagogia da 

infância em contexto que possa realmente romper com estruturas cristalizadas perpassa por 

uma nova imagem da criança e do profissional que lida com ela. É necessária uma 

harmonização das vozes por meio da escuta, da negociação e da colaboração tanto da criança 

como do profissional e uma reconstrução do conhecimento profissional prático no âmbito da 

pedagogia da infância. A formação é centrada no fazer pedagógico do cotidiano que se 

relaciona com o conhecimento de forma reflexiva, participativa e produtiva. Desta 

maneira,“[...] a formação em contexto é, portanto, um veículo para a transformação da 

pedagogia da infância porque se constitui em desenvolvimento profissional praxiológico [...]” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016, p. 96).  

Oliveira-Formosinho (2005, 148) menciona que há duas perspectivas de 

desenvolvimento profissional do CP: a perspectiva individual, na qual o desenvolvimento 

“[...] é visto como um empreendimento individual que consiste em oferecer aos professores 

individuais oportunidades para crescimento e proficiência [...]”; e a institucional, em que este 

desenvolvimento “[...] é sinônimo de promover a mudança em contexto. Esta perspectiva liga 

o desenvolvimento profissional ao desenvolvimento curricular e ao desenvolvimento 

organizacional [...]”, passando a ser uma resposta coletiva às necessidades e problemas de 

uma unidade educacional, de uma rede de escolas. 

Os processos formativos promovidos pelos órgãos centrais acabam por restringirem-

se a conhecimentos da profissão, do profissional da educação, tanto para professores como 

para gestores, mas não se traduzem em conhecimentos que possam mudar as práticas de cada 

contexto em sua singularidade de maneira organizacional e institucional. A reflexão crítica 

sobre esses processos possibilitaria a configuração de outros meios e subsídios 

desencadeadores de processos metodológicos de formação de professores da/na educação 

infantil que pudessem ser em contexto pela participação individual e coletiva. 

Muitos conflitos fazem parte do cotidiano dos coordenadores, na busca destes pela 

implementação de mudanças a fim de obterem uma melhoria permanente, seja nas práticas, na 

formação dos professores ou na instituição como um todo. Essa demanda acaba por criar um 

dilema para o CP entre o ideal, o que ele acredita e propõe, e o que realmente seja possível, 

diante da realidade da instituição ou do sistema no qual se insere (SOUZA, 2012). 

As reflexões empreendidas na formação do cotidiano educativo e a sistematização 

das discussões precisam ser estabelecidas e alicerçadas de forma racional e propositiva pelo 
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CP. Isso exige uma clareza diante do que se quer e do que se pode. Propiciar momentos de 

interlocução e reflexão teórico-prática com os professores é o principal foco do trabalho do 

coordenador pedagógico na educação infantil com o intuito de promover o desenvolvimento 

profissional e organizacional dos sujeitos.  

Em sua ação articuladora, formadora e transformadora (PLACCO; ALMEIDA, 

2001), é potencializada, nas atribuições do CP, uma conjectura que, por um lado, se apresenta 

nos desafios inerentes a um contexto plural e, por outro, nas potencialidades de sua atuação, 

na clara necessidade de resistência e perseverança diante das adversidades (PINAZZA, 2014), 

nas interações e relações, na busca por ações e mudanças expressivas para composição de 

uma nova realidade com melhor qualidade social das unidades educacionais públicas de 

educação infantil do município de São Paulo (SÃO PAULO, 2014, 2015a, 2015b, 2016). 

 

3.1 A coordenação pedagógica: da liderança estatutária à liderança pedagógica 

 

Apesar de todo o crescimento do campo, ainda se caminha a passos lentos no que 

tange à produção acadêmica relacionada à gestão na educação infantil. A literatura 

internacional e nacional ainda é composta por poucos trabalhos, e o real alcance e acesso 

destas produções para as unidades educacionais, como subsídio de reflexão e tomadas de 

decisões, ainda é incipiente diante das demandas específicas. 

A literatura internacional (FORMOSINHO, 2009; FULLAN, 2003; FULLAN, 

HARGREAVES, 2000, 2001; HARGREAVES, 1994; HARGREAVES, FINK, 2007; 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b) que embasam este trabalho apresentam 

investigações sobre a gestão e a liderança do diretor de escola. Estes são estudos recentes, 

conforme apontado por Pinazza (2014), que diferem, porém, do quadro mostrado nas escolas 

de educação infantil do município de São Paulo, no qual a equipe gestora é formada pelos 

cargos de diretor e coordenador pedagógico. Contudo, optou-se por utilizar essas fontes, pois 

trazem uma contribuição significativa para esta pesquisa, sendo consideravelmente úteis nas 

discussões relativas aos coordenadores pedagógicos, objeto deste estudo.  

Pinazza (2014) esclarece que a literatura sobre liderança na educação reúne 

produções, em sua maioria, de origem anglo-saxônica, na qual o diretor é retratado como 

líder. No entanto, o CP também atua como um líder de sua equipe, e é aquele que busca “[...] 

promover práticas eficazes de ensino, proporcionar crescimento pessoal e profissional 

contínuo e mudar o caráter da escola e do ensino [...]” (HARRIS, 2002, p. 165), o que 

transforma a concepção do que seja uma liderança em educação para a mudança. 
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Fullan (2003) ajuda a compreender a mudança no contexto da gestão na educação 

orientada em termos de liderança, conduzindo a figura do líder a “liderar a mudança 

complexa, desenvolver uma estrutura conceptual e um conjunto de ações que deverão ser 

constantemente cultivados e redefinidos [...]” (FULLAN, 2003, p. 41) nos espaços 

educacionais. 

O CP, como uma liderança, é a ponte para o professor entre as questões cotidianas, a 

formação e a sua prática. O coordenador pedagógico torna-se um meio pelo qual o professor 

pode compreender e refletir a complexidade da sua atuação e dos desdobramentos implicados 

nesta atuação. Assim, o CP terá de mostrar o caminho (FULLAN, 2003, p. 51). 

   

  Liderar numa cultura de mudança significa criar uma cultura (não apenas uma 

estrutura) de mudança. Não significa adotar inovações, uma atrás das outras; 

significa gerar essa capacidade de procurar, avaliar de forma crítica e incorporar 

seletivamente novas ideias e práticas – constantemente, tanto dentro da organização, 

como fora dela. 

 

 Hargreaves e Fink (2007) enfatizam que uma liderança com prazos maiores (isto é, 

quando o gestor leva tempo para implementar ações, tomar decisões etc.), muitas vezes, é 

mais eficaz e produz resultados com mais profundidade e consolidação do que uma mais 

rápida. Isso não quer dizer ausência de expectativas, porém o foco estará na formação dos 

professores, no que realizam e em como esse processo se desenvolve. 

 Ao se traçar objetivos, pensar em estratégias e planejar o que automaticamente será 

executado, espera-se ser bem-sucedido, e as mudanças almejadas efetivadas. Infelizmente, as 

mudanças em educação não acontecem nesta mesma ordem e, como alerta Fullan (2003, p. 

39), “[...] compreender o processo de mudança é menos sobre inovação e mais sobre 

capacidade de inovar, é menos sobre estratégia e mais sobre definição de estratégias [...]”. 

 Uma formação centrada na escola, como uma comunidade aprendente, advém de 

uma tendência recente, tendo como pressuposto a “[...] ancoragem do desenvolvimento 

profissional no desenvolvimento organizacional [...]”, ou seja, a imbricação dos processos 

formativos do desenvolvimento profissional com as questões implícitas na organização do 

contexto educacional (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 267). 

 A busca por mudanças no contexto em que atuam os professores os leva a repensar a 

sua prática, seja individual ou coletivamente e os fazem ressignificar as necessidades e o 

problemas numa perspectiva mais abrangente, não somente restrita ao micro de suas salas de 

aula, mas também de maneira ampliada em termos de relações, interferências e possíveis 

soluções (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002b). 
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 Hargreaves e Fink (2007) definem a complexidade de um sistema baseados em 

vertentes que podem influenciar as organizações, “[...] a liderança e o aprimoramento 

educacionais sustentáveis preservam e desenvolvem aprendizado profundo para tudo que se 

difunde e dura, de modo a não prejudicar e, de fato, criar benefícios positivos para os outros a 

nossa volta, agora e no futuro [...]” (HARGREAVES, FINK, 2007, p. 23). 

 Hargreaves e Fink (2007, p. 38), a respeito de alguns princípios norteadores do que 

se chama atualmente de liderança no âmbito educacional, mencionam que 

 

  Liderança diz respeito a aprender junto e a construir sentido e conhecimento 

colaborativamente. Envolve oportunidades de evidenciar e de mediar percepções, 

valores, crenças, informações e pressuposições por meio de conversações contínuas; 

inquirir sobre e gerar ideias juntos; buscar refletir sobre e dar um sentido ao trabalho 

à luz de crenças compartilhadas e de novas informações; e criar ações que resultem 

dessas novas compreensões. Este é o centro da liderança.  

 

 Assim, percebe-se que a mudança e a superação de modelos compartimentados e 

formações superficiais não dependem somente da equipe gestora, no caso do coordenador 

pedagógico (SOUZA; PETRONI; DUGNANI, 2015). Além de ser uma construção ao mesmo 

tempo individual, autoformativa e contínua é também coletiva, política, organizacional e 

articuladora, a fim deque a formação docente reverbere em desenvolvimento profissional. 

 Mais do que isso, as lideranças sejam elas, institucionais ou não, em suas funções 

precisam ser mais que pares dos professores, pois a formação e a experiência docente não são 

suficientes (CARLOS, PLACCO, 2015) para mobilizar mecanismos formativos com adultos 

em contextos colaborativos. A perspectiva que se apresenta é a formação profissional ligada à 

aprendizagem dos professores, e essa “[...] aprendizagem dos professores tornar-se-á 

completamente ligada à aprendizagem daqueles a quem ensinam [...]”, no caso, as crianças. 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 12). Contudo, isso só ocorre, quando no contexto 

educacional, a comunidade escolar (equipe pedagógica, docente, administrativa), tem abertura 

e está disposta a investigar sua prática em um processo de melhoria da qualidade do que é 

proposto e desenvolvido neste espaço. 

 

  É, contudo, preciso sublinhar que o contexto em que se desenrola o processo de 

observação é decisivo para a sua aceitação, desejabilidade e utilidade. É muito 

diferente um contexto de abertura às práticas e de trabalho colaborativo para a 

melhoria das práticas de um outro contexto com uma agenda pouco clara ou de 

avaliação formal. Esta estratégia, como todas as estratégias, pode ser generativa ou 

degenerativa. Os objetivos que presidem ao desenvolver de estratégias, as atitudes 

que se desenrolam, as relações e interações que criam são centrais para que a 

estratégia tenha sentido positivo ou, contrariamente, sentido negativo. O significado 

é criado na atividade. (OLIVEIRA-FORNOSINHO, 2009, p. 242). 
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As culturas escolares acabam por modelar e enquadrar o “como se fazem as coisas 

no espaço escolar”. Diante das dificuldades presentes no cotidiano, por vezes os profissionais, 

se tornam resistentes e pouco abertos às mudanças o que pode dificultar o trabalho do 

coordenador. Zumpano e Almeida (2012, p. 35) expõem o desafio para o coordenador 

pedagógico na educação infantil. 

 

  Envolver os educadores na confecção da proposta pedagógica da educação infantil, 

na condição de protagonistas, não repetindo a dicotomia entre o pensar e o fazer, e 

principalmente acreditando que esses profissionais têm competência e muito a falar 

sobre os saberes que adquirem em suas práticas, é um dos principais papeis do 

coordenador pedagógico que atua com professores de crianças de 0 a 5 anos de 

idade. 

 

Conforme Fullan (2003), mudar o modo de fazer as coisas no próprio ambiente é o 

ponto crucial, a isso o autor nomeia como “reculturar”, ou seja, é algo que ative e aprofunde o 

objetivo moral, que promova culturas de trabalho cooperante, em que mesmo havendo 

diferenças entre os envolvidos estas sejam respeitadas de modo que se permita construir 

conhecimento, momentos de aprendizagem, envolvendo trabalho duro e intensivo. 

Hargreaves (1994, p. 185) trata da questão das culturas de ensino em relação ao fazer 

de seus profissionais, e esclarece que 

 

[...] as culturas de ensino compreendem as crenças, valores, hábitos e formas 

assumidas de fazer as coisas em comunidades de professores que tiveram de lidar 

com exigências e constrangimentos semelhantes ao longo de muitos anos. A cultura 

transmite aos seus novos membros inexperientes as soluções historicamente geradas 

e coletivamente partilhadas de uma comunidade. Constitui, portanto, um 

enquadramento para a aprendizagem ocupacional. 

....................................................................................................................................... 

Se quisermos compreender aquilo que um professor faz e porque o faz, devemos, 

portanto, compreender a comunidade de ensino e a cultura de trabalho da qual ele 

faz parte. 

 

O papel dos professores é fundamental para a formação e a mudança em uma 

perspectiva de uma organização aprendente (FULLAN; HARGREAVES, 2000). Estes autores 

citam aspectos importantes que muitas vezes recebem pouca atenção quando se buscam 

mudança e desenvolvimento relacionados aos professores, tais como “[...] o propósito do 

professor; o professor como pessoa; o contexto do mundo real em que trabalham os 

professores e as culturas do ensino, e as relações de trabalho que os professores têm com os 

colegas [...]” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 34). 
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As formações que ocorrem no contexto escolar, ou fora dele, não levam em 

consideração a multiplicidade de variáveis e a complexidade destes aspectos, o que dificulta 

ou, até mesmo, impedem que a organização promova mudanças reais e efetivas com o grupo 

de professores. 

Há professores que caminham sozinhos, que buscam estratégias próprias, isto é, 

buscam meios para sua própria formação e desenvolvimento do seu trabalho e obter um 

currículo mais contextualizado e dinâmico, estão atentos ao grupo de crianças como um todo 

e aos seus integrantes individualmente, cuidam da sua formação e têm clareza do que 

precisam alicerçar na sua prática; já outros estarão à espera de direcionamento e alguém que 

os ajude a refletir sobre seu contexto profissional. Dessa maneira, o “parceiro” pode ser um 

colega com mais afinidade, um pequeno grupo que tem a mesma faixa etária de crianças, um 

colega com uma realidade próxima de outra escola ou o próprio coordenador pedagógico. 

 Os princípios podem e devem compor a complexidade da atuação do CP numa 

perspectiva que Oliveira-Formosinho (2002a, 2002b) chama de supervisão de práticas na 

formação dos professores, com proposições que gerem tensões produtivas, promovam o 

questionamento e a reflexão e, assim, construam significados de análise da prática educativa. 

Esses processos mobilizam a busca de uma maior autonomia e autoria pelos professores.  

Pinazza (2014) traz elementos significativos e que podem inspirar reflexões e a 

implementação da supervisão de práticas em contextos coletivos de educação infantil pelas 

lideranças.  

 A supervisão de práticas (OLIVEIRA-FORMOSINHO 2002a, 2002b; PINAZZA, 

2013, 2014) na perspectiva da pedagogia participativa e da educação de adultos se refere ao 

processo de formação pautado na sistemática supervisão em tutoria e mentoria das práticas 

educativas. O CP, como supervisor de práticas, é aquele que mostra alguns caminhos para que 

os professores ampliem seus saberes, e, assim, consequentemente, seu repertório no exercício 

da profissão.  

 

  Um processo de supervisão orientado para o questionamento resultará em práticos 

autodirigidos que se envolvem na colocação de problemas e na resolução dos 

mesmos nas suas práticas pedagógicas. Uma supervisão deste tipo requer uma 

compreensão e uma aplicação de dinâmicas psicológicas que sejam 

desenvolvimentalmente adequadas e que desafiem os indivíduos no sentido de uma 

maior capacidade para pensarem de modo abstrato, trabalharem estrategicamente e 

operarem de acordo com uma intenção clara e consciente. Exigirá que os 

supervisores se tornem cada vez mais conscientes do seu próprio pensamento e 

produção de significado, reflitam sobre sua própria instrução e sejam exemplos de 

comportamentos autodirigidos e dirigidos à resolução de problemas [...]. 

(GARMSTON; LIPTON; KAISER, 2002, p. 25). 
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 No que se refere aos coordenadores pedagógicos que lidam com os professores da 

pequena infância, a supervisão de práticas é fortemente marcada pelo que os professores 

empreendem e as experiências que se propõem a realizar com as crianças. 

 Pinazza (2014) analisa a supervisão de práticas na ótica de duas vertentes principais: 

a primeira, da constituição e sistemática de trabalho dos contextos integrados de formação, e a 

segunda, da natureza e das estratégias de supervisão de práticas educativas. 

 A supervisão das práticas não é um monitoramento baseado na prática do fazer 

aleatório ou improvisado, pelo contrário, precisa de elementos sólidos para ser efetuada de 

maneira adequada. É uma prática reflexiva e embasada pela teoria e constrói significados 

reais de intervenção na dinâmica dos saberes e das ideias dos professores, tanto nos processos 

coletivos como individuais. 

 

A discussão sobre os saberes docentes situa-se nesse contexto de crítica à concepção 

do professor como técnico e de valorização das dimensões reflexiva, crítica, ética e 

política da formação docente, de interesse nos processos de constituição da 

profissionalidade e da identidade profissional dos docentes, de destaque ao papel da 

reflexão e da pesquisa sobre a prática. (ANDRÉ, VIEIRA, 2012, p. 13). 

 

 Os professores embasam a sua prática em uma teoria, o ponto de reflexão está na 

mudança que se propõe a ser realizada com estes professores para que haja transformações e 

aperfeiçoamento das práticas. 

 

Entendemos mudança como um processo orientado para um fim. No entanto, não 

um processo finito, mas dinâmico e contínuo, em que o questionamento da prática 

leva a reformulações constantes. Dessa forma, não se pode falar em mudanças em 

educação sem a participação e o envolvimento do professor. O que se pode fazer é 

provocar nele o constante questionamento e busca de identificação de suas 

necessidades para uma atuação cada vez melhor no processo de aprendizagem. Esse 

questionar constante e sistemático que inclui o estudo e a crítica às teorias e à 

própria prática é parte do trabalho do coordenador pedagógico. (ANDRÉ; VIEIRA, 

2012, p. 22). 

 

O desafio posto ao coordenador pedagógico nesses espaços educativos, um dos elos 

deste trio gestor (diretor, assistente e CP), é o de potencializar as práticas dos professores, 

almejando uma maior interligação entre o que é planejado, proposto e o que realmente é 

efetivado na prática nesses locais pelos profissionais com as crianças. 

A supervisão de práticas, que, em um olhar superficial, parece rotineira e incorporada 

somente ao cargo do coordenador pedagógico, é uma atividade dividida pelo CP com o 

diretor, o que a torna complexa e cheia de tessituras, por se tratar de uma gestão 

compartilhada. 
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Pinazza (2014) analisa a importância da parceria com o diretor e como o CP 

compreende seu trabalho no plano de formação dos profissionais de educação infantil, sua 

necessidade de uma formação específica e de adquirir saberes sobre a formação de adultos 

para o desenvolvimento do trabalho em conjunto com o professor que lida com bebês, 

crianças e suas famílias; e, o quanto o CP ainda sente-se despreparado para tal tarefa.  

O contexto de atuação destes profissionais, a educação infantil, torna o panorama de 

atuação do CP singular, pois, além de todas as atribuições do cargo
21

, esse gestor é o 

responsável pela formação em serviço. Trabalho esse que se apresenta como mola propulsora 

do trabalho desenvolvido pelos docentes. O CP encontrará, na sua unidade, diferentes 

sujeitos/profissionais, com características próprias, professores com e sem experiência, 

diversas faixas etárias, diferentes concepções, histórias de vida, níveis de compreensão 

distintos, sobre o que seja o trabalho com a infância, profissionais muito comprometidos, 

outros nem tanto, os abertos às mudanças, outros mais resistentes, os reflexivos e os que 

precisam de mais investimentos e apoio, como mencionado anteriormente. 

Na mesma direção, Fullan (2003), ao explicitar a complexidade das variáveis que 

estão presentes na atuação profissional, afirma que essa condição definirá boa parte das 

estratégias e tomadas de decisão de profissionais da Educação. Portanto, o CP carece de 

ferramentas e de formação adequada às necessidades de um trabalho que visa à mudança de 

aspectos da realidade que já não respondem às necessidades contextuais, para que ele possa 

estar em colaboração com o coletivo, que obtenha a participação dos envolvidos, numa 

conexão íntima entre o desenvolvimento pessoal e o organizacional. 

Desta perspectiva, Garmston, Lipton e Kaiser (2002) enfatizam o papel dos que 

conduzem as unidades educacionais pelo caminho da mediação, voltada à participação e à 

mudança, e conclui que “[...] um mediador é aquele que entra na relação entre a pessoa e a sua 

experiência ao dirigir o alerta consciente para aqueles dados da experiência que detêm o 

potencial para serem promotores de crescimento [...]”; portanto, ambos os sujeitos se afetam 

neste processo (GARMSTON; LIPTON; KAISER, 2002, p. 104). 

A condução e a formação de um grupo tecem relações, sentidos e perspectivas tanto 

individuais como coletivas. Os princípios desse coletivo e o que emana de cada um e do todo, 

será partilhado no projeto maior, na unidade que se tem ou que se quer. Estes princípios 

                                                 
21

 Sobre as atribuições dos profissionais da educação do município de São Paulo consultar o Decreto nº 54.453, 

de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos profissionais da educação que integram as equipes 

escolares das unidades educacionais da rede municipal de São Paulo (SÃO PAULO, 2013b). 
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precisam ser partilhados por todos e fazer parte de um projeto maior, no caso das instituições, 

é o Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Hargreaves (1994) propõe a superação de práticas de isolamento e convida a pensar 

em possibilidades de partilhar princípios, projetos, ideias, objetivos, dificuldades, 

pertencimento, e afirma que “[...] o desenvolvimento de um sentido de missão numa 

comunidade escolar gera lealdade, empenhamento e confiança e constitui um poderoso 

estímulo para o aperfeiçoamento [...]” (p. 183). Não se trata de obtenção de unanimidade ou 

neutralização de tensões no interior da equipe, mas de se pensar em um alinhamento de 

concepções e planos de ação a favor de um projeto comum. O projeto maior somente se 

constrói quando o grupo comunga dos mesmos ideais (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009) e 

os envolvidos estão dispostos e mobilizados a participar, não existe participação no 

isolamento, engajar-se nas propostas e no Projeto Pedagógico da unidade pode ser um ponto 

de partida.     

O coordenador pedagógico em parceria com a direção, na ação de uma gestão 

compartilhada, são os responsáveis tanto pela organização administrativa da instituição como 

pedagógica, na busca pelo estabelecimento de um elo comum mobilizarão a equipe para que 

possam compactuar/agregar ideais, objetivos e princípios.  

Esta parceria é fundamental, pois, além do comprometimento com o trabalho 

coletivo, as lideranças formais terão maiores êxitos em seus objetivos fundamentais se unirem 

forças e expectativas para isso, proporcionando a adesão dos demais profissionais (PINAZZA, 

2014).  

Um projeto delineado com intenções e princípios que sejam compartilhados por 

aqueles que irão direcionar a implementação das ações definirá o sucesso das ações. 

O discurso coeso em torno do que é almejado torna-se essencial para que o grupo de 

professores possa, além de acreditar nas propostas, ser, muitas vezes, convencido da real 

necessidade e importância destas (ORSOLON, 2001). 

Bruno (2012), em seus estudos sobre relatos reflexivos dos CPs, revela o 

compromisso com a autoavaliação, a consciência da complexidade e da dificuldade de 

trabalhar para a mudança. A autora, parte do princípio que o desejo de mudar é necessário 

para o início deste processo, mas somente isso não basta, “[...] uma vez que qualquer 

mudança, até mesmo as mais interiores, inclui vários fatores que se entrecruzam e determinam 

ou não mudanças de posturas e práticas mais coletivas [...]” (BRUNO, 2012, p. 75). 
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Dessa maneira, seja para a formação ou para o projeto pedagógico, conquistar 

resultados positivos sem o estabelecimento de metas e valores comuns a trilhar se torna muito 

difícil.  

A dimensão administrativa e a pedagógica requerem investimentos a curto, médio e 

longo prazo, com a clareza do que se quer e considerando que haverá momentos de 

instabilidade e de mudança de rotas e que o coletivo dos profissionais da unidade são os 

responsáveis por traçar um caminho para a transformação. 

Christov (2001, 2012) endossa que o CP, em sua ação formadora, precisa se 

reconhecer como formador; e a gestão pedagógica, como objeto fundamental de sua ação e 

dos momentos de formação.  

Sabe-se que as questões administrativas e burocráticas estão presentes diariamente 

nas instituições (HARGREAVES, 1994; FORMOSINHO; ARAUJO, 2007; SOUZA, 2012), e 

que alguns profissionais acabam por usar essas questões como válvula de escape para o não 

enfrentamento das reais questões que emergem dentro da instituição, o que mostra a 

fragilidade do sistema, pois este também negligencia o apoio ao formador e não oferece meios 

que potencializem a própria formação desse profissional. 

O formador precisa ter condições de investir tempo e recursos para sua própria 

formação, pois também está no processo de formação enquanto profissional (PLACCO, 

2012). 

Almeida (2012b) pontua que as funções do CP designam três ações principais, a 

saber: ação formadora, articuladora e transformadora. Estas implicam intencionalidade para 

que visem ao cumprimento de determinadas finalidades. Em sua análise, conclui que é 

impossível ter o controle de todas as situações no cotidiano escolar, mas que “[...] é preciso 

ter coragem para fazer escolhas, definir metas, aproveitar brechas, criar espaços, fazer 

parcerias [...]” (ALMEIDA, 2012b, p. 45). 

Elencar ações no contexto educativo com e para os seus profissionais, sabendo que 

estes têm as suas particularidades, com distintos grupos e faixas etárias, requer o 

estabelecimento de um planejamento da parte do CP. Muitas arestas terão que ser aparadas e 

outras tantas questões serão suscitadas e, assim, merecerão um olhar cuidadoso; porém, é na 

formação em serviço que este profissional terá seu plano de formação como o maior foco de 

sua atuação. 

Nos espaços das creches e pré-escolas paulistanas, o que se define como a instância 

de gestão constitui-se da direção, da assistência de direção e da coordenação pedagógica. O 

trio gestor tem um papel fundamental tanto para a organização administrativa e pedagógica 
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como para o pleno desenvolvimento e implementação dos projetos na unidade educativa, a 

fim de envolver toda a comunidade escolar e articular as ações do trabalho a ser realizado 

(SÃO PAULO, 2014b). As unidades também contam com a atuação da supervisão escolar 

que, como instância externa representante da Diretoria Regional da Educação, compartilha e 

orienta a equipe gestora das unidades educacionais, o que modifica o panorama de atuação e 

compartilhamento das responsabilidades. 

Na Prefeitura do município de São Paulo, o cargo de coordenador pedagógico é 

acessado por concurso público de provas e títulos por aqueles professores que têm o curso 

superior em Pedagogia e no mínimo três anos de efetivo exercício como servidor público 

municipal. O profissional precisa fazer parte do funcionalismo como pré-requisito para 

participar do concurso público. 

Por ser um cargo que compõe a gestão de uma unidade educacional, é de grande 

valia este período, mesmo curto, de experiência na rede municipal, como também é o tempo 

mínimo de probatório. Ao professor que se dispõe a participar de um concurso de acesso 

espera-se que saiba como se processa essa função na engrenagem das unidades e seus 

diferentes níveis, pois o CP após aprovação poderá exercer o cargo em toda a educação básica 

do município, o concurso não é específico para CEIs e EMEIs. 

Considerando-se, particularmente, a rede direta dos CEIs, o CP tem as mesmas 

atribuições, o mesmo cargo, e também é admitido mediante concurso público de provas e 

títulos (SÃO PAULO, 2007) e está vinculado à carreira dos profissionais da educação do 

município de São Paulo, como os demais profissionais da rede. Contudo, os CPs da rede 

indireta e conveniadas/particulares possuem suas especificidades devido à vinculação 

organizacional e financeira com a Prefeitura de São Paulo, estes profissionais estão sob a 

responsabilidade dos conveniamentos/entidades. 

O CP é o profissional responsável pela formação em serviço e pelo desenvolvimento 

profissional de sua equipe, com a responsabilidade de um grupo de profissionais, na atuação 

de um contexto complexo e em mudança, tendo a necessidade de aprofundar seus próprios 

saberes e a sua formação (PLACCO, 2012), em parceria, com uma liderança compartilhada. 

Cabe a ele o desafio de mudar a concepção de ser aquele que organiza , transmite e dirige para 

aquele que participa, dialoga, mobiliza e transforma. 

André e Vieira (2012) consideram os saberes do coordenador pedagógico como 

sendo plurais, heterogêneos e interconectados e que, deste modo, no cotidiano, ele atua e 

recompõe constantemente os seus saberes na sua prática profissional. 
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Posto isto, para o coordenador, torna-se um desafio superar as dificuldades de seu 

cargo e cumprir suas atribuições, nas relações estabelecidas, na sua atuação como profissional 

e nos desdobramentos que serão desencadeados a partir da sua intervenção na formação 

docente (ZUMPANO; ALMEIDA, 2012) e na articulação com a equipe gestora. 

 

3.2 A instância da coordenação pedagógica na legislação brasileira e paulistana 

 

 No que se trata da coordenação pedagógica no Brasil, existe uma diversidade de 

legislações específicas que organiza a ocupação deste lugar na gestão de acordo com o que é 

regido por estados e municípios.  

A coordenação pedagógica vem sendo desenvolvida nos sistemas educacionais de 

maneiras específicas. Em determinados lugares, há professores coordenadores que ocupam 

uma função; em outros, a função é ocupada por um orientador eleito, há lugares que é um 

cargo acessado por concurso público. Além disso, as nomenclaturas também diferem entre 

orientador pedagógico, orientador educacional, coordenador pedagógico, professor 

coordenador, entre outras. 

Com as mudanças políticas e as reformas educacionais, e, posteriormente, com a 

aprovação da LDB/96, estruturou-se a organização pedagógica, administrativa e financeira 

das escolas, dos profissionais da educação e sua formação de maneira que a gestão assumiu 

uma maior responsabilidade na unidade educacional, conforme refere seu art. 64: 

 

A formação de profissionais de educação para a administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica, será feita em 

curso de graduação em Pedagogia ou nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 

1996). 

 

Assim, os profissionais de gestão possuem a incumbência de articular o trabalho 

administrativo e pedagógico e os processos mobilizadores no interior das unidades; e os da 

coordenação pedagógica, a responsabilidade da formação em serviço, bem como a 

organização do trabalho com os professores. 

Placco, Almeida e Souza (2011, p. 33) expõem sua análise sobre as atribuições do 

CP e enfatizam: 

 

No que concerne às atribuições do CP pela legislação, pode-se concluir que há 

atribuições explicitamente formativas e outras potencialmente formativas (que 

constituem a maioria), dependendo do sentido que o coordenador confira à sua ação 
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formativa. Ou seja, de qualquer modo, pode-se afirmar que a legislação constitui-se 

como um dos elementos que confere ao CP o papel de formador dos professores, 

contribuindo, assim, para a constituição de sua identidade profissional como 

formador. E, por fim, também cabe salientar que as atribuições do CP pela 

legislação se circunscrevem nos três eixos que parecem caracterizar e sustentar suas 

ações: articulação, transformação e formação.  

 

Segundo as autoras, estes três são os eixos fundamentais, mas o que rotineiramente 

percebe-se é que o eixo articulador acaba se sobressaindo aos demais devido às demandas, às 

especificidades da unidade, à parceria com o trio gestor e ao relacionamento com os demais 

profissionais. 

É possível depreender do exposto que o coordenador pedagógico é um profissional 

que também foi formado pela universidade com os mesmos conhecimentos do professor, 

podendo exercer sua função desde a educação infantil até a universidade. E, assim, ele 

percebe que o lugar ocupado, no momento em que deixa a função de professor para assumir a 

de coordenador, exige uma disposição e um apanhado de conhecimentos que não 

necessariamente estão somente na prática, no fazer do trabalho cotidiano, que sua função é 

muito mais complexa. Ele necessitará de um olhar atento, um leque de conhecimentos 

específicos, de acordo com a etapa da educação que atuará e, no caso da educação infantil, 

que possa ajudá-lo a maximizar a dinâmica dos envolvidos (professores e crianças), do que é 

proposto (desenvolvimento das proposições com as crianças) e da formação e 

desenvolvimento profissional da equipe como um todo. Desse modo, assim como os 

professores de educação infantil, os coordenadores pedagógicos desta etapa educacional ainda 

estão em busca de identidade, formação específica e atribuições que sejam de fato as 

desempenhadas nos contextos das unidades em que trabalham. Na ilusão das condições 

perfeitas de um cotidiano imerso em pluralidade e que pulsa vida e dinamismo, a começar 

pela própria faixa etária das crianças na educação infantil paulistana, o CP é o responsável por 

conceber, dinamizar e planejar ações, com atribuições previstas em lei, extremamente amplas 

e desconectadas da educação infantil, pois as atribuições não são específicas para cada 

segmento, e sim, para o cargo. O coordenador iniciante tem de, não somente articular o grupo 

de professores, mas também de liderá-lo enquanto formador e transformador. Na maioria das 

vezes, o CP não sabe como pode fazer isso. Sair do papel inicial de professor e 

automaticamente vivenciar as grandes exigências desta nova função é um desafio de 

sobrevivência.  

As atribuições do cargo de CP, elencadas na legislação, parecem não trazer nas 

entrelinhas os elementos necessários para alavancar estas ações ou suplantar os entraves que 
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influenciam e, muitas vezes, impossibilitam as tomadas de decisões para que o regido na lei 

não fique apenas no papel. 

Por fazer parte da equipe administrativa, o CP se divide em múltiplas tarefas, o 

diretor acaba vendo-o como um parceiro pronto a compartilhar as tarefas burocráticas e o que 

realmente importa, o seu foco, a formação, acaba ficando em segundo plano (SOUZA, 2012). 

A parceria entre, direção e coordenação, tem de ser muito clara e distinta, 

(ALMEIDA; PLACCO, 2001) de uma equipe que lidera um time. Os estudos sobre liderança 

compartilhada na educação infantil são recentes (PINAZZA, 2014). 

É importante ressaltar a figura deste terceiro profissional, o supervisor escolar, o elo 

entre a Diretoria Regional de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. As Diretorias 

Regionais de Educação são responsáveis pelas orientações administrativas e pedagógicas às 

Unidades. As 13 Diretorias Regionais do Município são instâncias diretamente ligadas à 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME). O departamento na SME que 

comporta as ações pedagógicas é a Coordenadoria Pedagógica (COPED), responsável pelos 

processos administrativos ligados à formação, materiais e divulgação das orientações 

pedagógicas. A educação infantil possui um departamento vinculado ao Coped, a Divisão de 

Educação Infantil (DIEI), órgão central responsável pelas orientações às DREs. 

Pinazza (2014) enfatiza que a gestão e liderança compartilhada das unidades é um 

duplo desafio, a cumplicidade entre os gestores e o posicionamento entre diretor e CP, 

favorece o fortalecimento das pessoas e dos processos coletivos experienciados. 

Caso não haja parceria e cumplicidade entre as lideranças, o CP, por sua vez, acaba 

se sentindo ora jogando no lado da direção ora no lado dos professores, dividido e buscando 

dar conta das demandas, o que se torna difícil ou quase impossível quando se pretende 

trabalhar coletivamente. Como explicitam Placco e Souza (2012, p. 18), 

 

[...] a compreensão de sua constituição identitária nos permite afirmar que sua 

identidade se revela no movimento de tensão entre as atribuições legais, da escola e 

seus atores (direção, professores, pais e alunos), e as identificações a ela 

relacionadas que os CPs assumem. 

 

Dessa forma, é ilusório acreditar que um time dividido será o vencedor e, quando se 

problematiza essa atuação na educação infantil, agrava-se a questão, pois, além de todas as 

atribuições inerentes ao cargo, o CP terá de complementar, em serviço, a formação inicial do 

professor, já que, na maioria das vezes, como já explicitado, a graduação não o preparou com 

conceitos mínimos do que seja o trabalho na primeira infância de modo que possa atuar com 
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bebês e crianças pequenas. A relação entre o CP e o docente tem de ser de confiança e 

respeito a uma autoridade formal, uma vez que, por estar compondo a equipe gestora, o CP é 

um membro da chefia, ainda que, no seu caso, a autoridade seja relativa. 

Pinazza (2014) diz que em uma cultura organizacional colaborativa de aprendizagem 

a liderança partilhada é evidenciada por algumas especificidades, como sendo não autoritária, 

não hierárquica, que se constitui pelas vias da influência e não pela autoridade, que prima pela 

comunicação, colaboração, busca de consensos e pelo empoderamento da equipe. Souza e 

Placco (2012) esclarecem esta questão quando distinguem dois tipos de autoridade, a que é 

dada pelo cargo que o profissional exerce, e outra que é legitimada no exercício de sua 

função, nas relações, na sua qualificação, no conhecimento e saberes específicos. 

Se o CP não for legitimado em suas relações pelo grupo no qual faz parte, é muito 

difícil que sua autoridade como formador e, até mesmo, como líder seja validada.  

Almeida (2001, 2012a, 2012b) e Souza (2012) enfatizam, em seus estudos sobre o 

CP, que ele tem um grande investimento nesta área, das relações ao lidar com pessoas, o 

desgaste afetivo e emocional na sua atuação e a necessidade de um grande esforço no sentido 

de manter o equilíbrio emocional. 

O envolvimento nas atribuições do cargo, a busca pela legitimação de sua autoridade 

no exercício de suas funções, pela apropriação de conhecimentos específicos, sistematizados e 

validados e as relações com o grupo perpassam pelo cotidiano profissional do CP. 

Bruno e Abreu (2012, p. 105) expõem a ação do CP no desenvolvimento do trabalho 

coletivo e articulado, destacam a importância das relações no interior das instituições 

esclarecendo que  

 

Parece-nos então oportuno recolocar a questão da qualidade e da natureza das 

relações que se dão no interior da escola e propor o salto reflexivo na direção do 

entendimento de que o sucesso e a efetividade (ou o mais absoluto fracasso) da 

atuação do coordenador junto à comunidade escolar dependem sobremaneira da 

qualidade das relações e dos vínculos que esse profissional constrói com seu grupo. 

Dependem das possibilidades de que esse profissional consiga estabelecer na escola 

relações que possam, de fato, propiciar o diálogo colaborativo entre a essência e a 

existência do educador com vistas à oxigenação de suas práticas docentes e à 

(re)construção de um conhecimento que é – e deve ser – pessoal, profissional e 

social. É preciso propiciar ao educador a construção de sua identidade, a percepção 

de seu papel diante das demandas sociais, a construção de sua autonomia intelectual 

e de sua autoridade docente. 

 

Existem outras variáveis que influenciam o desenvolvimento das ações do CP 

(CLEMENTI, 2001), tanto estruturais como organizacionais, e nem sempre o cargo é 

desempenhado de acordo como é descrito em suas atribuições. 
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De acordo com o Decreto nº 54.453 (Anexo A), de 10 de outubro de 2013 (SÃO 

PAULO, 2013b), foram fixadas as atribuições dos profissionais de educação que integram as 

equipes escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino (RME). Assim, as 

competências da função do coordenador pedagógico se delimitam aos art. 10 e 11, com os 

respectivos 19 incisos. Esse Decreto expõe, em linhas gerais, as atribuições da CP em todos 

os níveis e modalidades, sem distinção às unidades de educação infantil. 

De acordo com o art. 10, do Decreto n. 54.453/13: “[...] o Coordenador Pedagógico é 

o responsável pela coordenação, articulação e acompanhamento dos programas, projetos e 

práticas pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional, em consonância com as diretrizes 

da política educacional da Secretaria Municipal de Educação, respeitada a legislação em vigor 

[...]”, essa é a denominação do cargo em relação às Unidades. Já, em seguida, no art. 11, são 

descritas todas as atribuições de um coordenador pedagógico da Rede Municipal de Educação 

(RME). Há 19 incisos que incubem esse profissional de toda a gama de elaboração, 

implementação, organização, formação e avaliação na unidade. Todavia, além de não 

descrever aspectos relativos à especificidade do CP na educação infantil, mostra-se 

extremamente exigente diante de todas as variáveis presentes no cotidiano educativo. 

Placco, Almeida e Souza (2015, p. 11) enfatizam com destaque em seus estudos a 

importância do CP e as suas atribuições no cotidiano: 

 

[...] textos legais, nos âmbitos estaduais e municipais, principalmente, têm oferecido 

diretrizes para atuação desse profissional, representando, concretamente, atribuições 

e expectativas quanto ao seu desempenho, o que representa o reconhecimento oficial 

do lugar reservado a esse profissional, nas escolas. No entanto, não se pode deixar 

de destacar quanto são numerosas e diversificadas as funções a ele atribuídas, 

atribuições essas de ordem muito diversa [...]. 

 

Clementi (2001) menciona as características pessoais de um formador que podem ser 

úteis a ele no enfrentamento da multiplicidade dessas questões referentes a sua profissão, 

tanto nas suas atribuições como na sua atuação. Destacando-se as “[...] qualidades de 

liderança, organização, dinamismo, além do saber técnico especializado e um 

comprometimento social e político [...]” (CLEMENTI, 2001, p. 64). 

Tendo em vista o contexto da educação infantil, o CP, na sua dinâmica cotidiana, 

para efetivar seu papel, deverá considerar na formação de seus professores as dimensões 

comentadas pelas autoras Placco e Silva (2003), são elas: a dimensão técnico-científica (o CP 

precisa ter conhecimento de sua área de atuação, caso contrário não conseguirá formar o 

professor); a dimensão da formação continuada (em que são necessários recursos 
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metodológicos de formação de adultos para que o CP articule o saber profissional à formação 

do professor); a dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico 

(na qual as expectativas, o que se espera e quais concepções comungar são questões que 

devem ser clarificadas para todos); a dimensão dos saberes para ensinar (no caso de crianças 

pequenas, o CP precisa saber como elas aprendem e o que seus professores sabem sobre a 

educação da pequena infância, as concepções compartilhadas influenciarão drasticamente o 

que se propõe e o modo como as propostas são elaboradas); a dimensão crítico-reflexiva 

(tanto para o CP como para o professor, a reflexão é a base estrutural de qualquer ação na 

unidade educacional e no trabalho com as crianças, as quais são o foco maior da atuação dos 

profissionais) e a dimensão avaliativa (o que, como, porque e a reflexão do/no planejamento, 

do processo e da ação que compõem a profissionalização do CP e do docente em um trabalho 

de parceria). 

Todas essas dimensões apontam as variáveis que o CP precisa levar em consideração 

na sua atuação diária como formador de um grupo, como o profissional que faz da formação a 

mediadora de saberes (ALMEIDA, 2001). 

Bruno (2001) sintetiza alguns princípios necessários para o formador que podem 

contribuir na jornada do coordenador pedagógico com os professores, são eles: levantamento 

de expectativas, elaboração de plano de trabalho a partir das expectativas, registro reflexivo, 

tematização da experiência, promoção da autonomia intelectual e coerência na metodologia 

de formação. Todos estes princípios orientam o início do processo de organização do trabalho 

formativo e este processo, por sua vez, pode ser ancorado e norteado pelas dimensões 

apontadas por Placco e Silva (2003). 

No entanto, Bruno (2001, p. 86) enfatiza que “[...] todos esses princípios partem de 

um pressuposto: a consciência de que toda prática educacional se insere em um contexto 

sociocultural gerador de subjetividades e construído por complexas relações entre os homens 

[...]”, essa evidência, além de influenciar toda a dinâmica da relação formadora e entre os 

envolvidos, faz com que o CP tenha de lidar com as intercorrências e busca de estratégias 

constantemente. 

Para que o formador tenha condições de formar e desenvolver sua equipe, ele precisa 

necessariamente ter um espaço de formação que o ajude e promova a sua própria formação.  

Pires e Tacca (2015) enfatizam que é possível que os CPs “[...] muitas vezes, não 

consigam atender, de forma satisfatória, as atribuições que lhe são delegadas [...]” (PIRES, 

TACCA, 2015, p. 131). Isso se deve, além da pluralidade de dimensões implícitas no cargo, 
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de um vácuo formativo para que o profissional possa alçar o cerne da sua atuação e das 

prioridades que devem ser estabelecidas no seu contexto. 

Clementi (2001) verifica que a formação do coordenador pedagógico depende mais 

de mobilização pessoal do próprio CP do que de investimento dos órgãos centrais ou da 

instituição em que este exerce sua função. A simultaneidade das exigências que são colocadas 

para o CP o leva a buscar meios de alicerçar a sua formação, do contrário não terá condições e 

nem ferramentas para ser um formador.  

 

No entanto, se os coordenadores apenas se detêm na queixa ou na constatação das 

dificuldades encontradas fica estabelecida a distância entre o que cada um quer e o 

que cada um consegue fazer; e essa distância não se altera, bem como também não 

se alteram os sentimentos e insatisfações dela decorrentes. Muitos coordenadores 

manifestam iniciativas pessoais de aprofundamento teórico, de envolvimento com 

suas práticas nas escolas, preocupação diante dos problemas com os quais deparam 

e, ainda assim, mesmo demonstrando empenho e envolvimento, muitas vezes 

assumem uma atitude de conformismo diante das insatisfações que sentem, em vez 

de tentar revertê-las. (CLEMENTI, 2001, p. 64). 

 

 As condições estruturais, formativas, institucionais e organizacionais são 

imprescindíveis para que os gestores realizem suas funções de forma a garantir os diversos 

aspectos de suas atribuições.  

 Considerar o coordenador pedagógico como uma pessoa que reconhece sua função 

articuladora e mobilizadora na tessitura dos processos de formação na escola faz concluir que 

sua própria formação é essencial para que, como profissional habilitado, possa interferir e 

propor ações formativas, reflexivas e inovadoras. 

Na Secretaria Municipal de Educação, a formação acontece de diversas formas, a 

saber: pelos cursos publicados no Diário Oficial do Município (D.O.M.) oferecidos para todos 

os profissionais da rede, em cursos específicos em que o público-alvo são os gestores e as 

formações mais pontuais oferecidas pelas Diretorias Regionais de Educação. 

As DREs, departamentos descentralizados, possuem equipes responsáveis pela 

educação infantil, recebem a formação dos programas e as orientações da SME e têm a 

incumbência de organizar os cursos de formação para os gestores da sua região, incluindo os 

CPs. Nestas formações, são feitas as orientações quanto à política pública municipal de 

educação, estas devem ser desencadeadas e desdobradas nas unidades educacionais, o que é 

evidenciado por Placco, Almeida e Souza (2015) quando expõem que as Secretarias de 

Educação do Estado e do Município, em geral, são as que planejam e organizam tais 

formações. 
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Muitas vezes essas formações não refletem a singularidade de cada escola, muito 

menos explicitam as dificuldades de cada contexto. O momento da formação acaba se 

tornando o de reuniões para que as unidades executem os programas governamentais 

propostos pela gestão administrativa vigente e com grandes possibilidades de mudanças a 

cada quatro anos, em razão de um novo mandato municipal. 

O CP espera que a sua formação seja desencadeada e que, nestes momentos, possa, 

além de compartilhar os problemas de sua unidade com os colegas, também possa expressar 

suas angústias e suas incertezas em face dos desafios. 

Os órgãos centrais apresentam dificuldades em alicerçar uma formação que seja 

desencadeada e que considere as peculiaridades das unidades, as questões e as propostas de 

ação. Esses obstáculos podem ser decorrentes da magnitude da rede, da quantidade de pessoas 

que compõem a equipe central da SME – no máximo seis pessoas, como as descentralizadas 

nas DREs, que não se restringem a duas ou três pessoas –, ou esses problemas podem advir do 

próprio órgão governamental em razão da descontinuidade destes mesmos programas a cada 

mudança de governo. O que é evidenciado por Leite, Ghedin e Almeida (2008, p. 116) 

quando argumentam que 

 

Grande parte das reformas que vêm sendo implementadas acaba por se reduzir à 

introdução de novos modos de estruturação da vida escolar ou de abordagens 

curriculares, didáticas e avaliativas bastante superficiais, descontínuas e 

fragmentadas, o que impede sua real apropriação pelos professores. Perde-se a 

possibilidade de criar espaços/tempos onde eles possam compreender mais 

profundamente os fundamentos dos processos de ensino-aprendizagem em pauta, de 

modo a se apropriarem pessoalmente das propostas e produzirem respostas efetivas, 

voltadas para responder às diversidades da sala de aula.  

 

Os profissionais que estão incumbidos de direcionar a reflexão crítica da realidade 

(PLACCO, 2012) em ações propositivas de mudanças se deparam com muitas questões 

complexas. As reflexões de Pinazza (2013, p. 237) corroboram essa perspectiva quando 

apontam que 

 

[...] Isso não se faz sem uma profunda compreensão da realidade vivida em uma 

instituição educacional e sem o reconhecimento da complexidade que envolve estar 

à frente de uma equipe de profissionais, tomados como responsáveis por construir, 

no plano da coletividade, práticas educativas de boa qualidade.  

  

A gestão de uma unidade educacional, além da imensa quantidade de tarefas e de 

responsabilidades que cabe a uma liderança, deve prestar muita atenção em relação à 

complexidade das atribuições do CP na instituição de educação infantil. Faz-se necessário que 
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as equipes centrais da rede municipal de educação paulistana considerem as especificidades 

do cargo neste contexto a fim de que possam viabilizar mudanças qualitativas reais. 

Nesta perspectiva, tanto a formação em serviço como os responsáveis por essa 

formação (aos CPs) demandam ações e políticas públicas que assegurem o que é previsto em 

lei para a continuidade de formação desse próprio formante, e para que as atribuições 

assegurem à atuação desse profissional. 

Na atuação na unidade, todas essas atribuições se transformam, ganham forma nas 

demandas do cotidiano. O esforço se traduz em desempenhá-las à medida que as necessidades 

emanam, sem perder o foco da formação. 

 

3.3 A coordenação pedagógica e a formação contínua em serviço no interior das 

instituições educacionais 

 

Nos momentos de formação, o coordenador pedagógico atua como o profissional que 

planeja, orienta e fortalece o grupo, como um líder (FULLAN, 2003, PINAZZA, 2014), 

colabora na reflexão sobre e na prática do professor (SCHÖN, 1992, 2000; ZEICHNER, 

1993, 2008). O caminho da reflexão requer dinamismo. Na parceria coordenador pedagógico 

e professor tem de haver discussão de práticas profissionais, tato nas relações interpessoais e, 

acima de tudo, confiança em abrir as possibilidades para um relacionamento aberto e sincero. 

O CP, como mediador na formação em serviço, atuando na supervisão destas práticas, 

colabora com o desenvolvimento profissional (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 

2005, 2007, 2009, 2016; FORMOSINHO, 2009) deste professor e o auxilia a entender 

questões que muitas vezes não estão presentes no seu fazer ou no que pensa ser o trabalho 

com crianças. 

 O professor que busca, reflete e investiga a sua prática, desenvolve processos de 

conjecturas entre a teoria e a prática, com autoria e competência em busca de aperfeiçoamento 

contínuo. Por isso, verifica-se que “[...] a prática é reveladora de um modo de ser professor, 

especialmente porque é por ela que poderemos nos certificar das teorias implícitas que as 

sustentam no espaço pedagógico [...]” (LEITE; GHEDIN; ALMEIDA, 2008, p. 14), o que 

deixa claro como o professor concebe ser a educação de crianças e o seu papel. 

 Esta constatação permite evidenciar quais bases estão alicerçadas nas práticas dos 

professores e que mudá-las perpassa por um processo de constituição do que eles acreditam. 

O professor tem para si que a sua atuação em certo momento é a melhor, e, muitas 

vezes, é a melhor que ele pode fazer. Todos possuem, em sua trajetória profissional, marcas 
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de percursos que se consolidaram ao longo do caminho. As pessoas fazem o que fazem 

porque suas ações são motivadas muito mais pelo que elas são do que pelo que sabem. Os 

indivíduos se constituem de histórias de vida, crenças e valores enquanto sujeitos de uma 

construção sócio-histórica, do que vão aprendendo com os outros, das trocas que fazem. Toda 

a prática tem um princípio que a move. 

A formação para a mudança é mediar à reflexão do pensamento com o sujeito na 

ação. O professor não faz de outro modo, porque não sabe; aprendeu que aquele “jeito” tem o 

melhor resultado, então acaba por não questionar e refletir sobre sua atuação e na ação 

realizada. O resgate memorial e reflexivo para o professor só terá sentido se o coordenador 

pedagógico, como par avançado, mediar e colaborador na sua ação, confrontar com ele 

proposições desencadeadoras do porque e como se realiza a prática, por exemplo. 

Garmston, Lipton e Kaiser (2002, p. 116) endossa a construção de recursos para 

efetivação de uma reflexão sistemática. 

 

As ações no âmbito da supervisão deveriam ser concebidas no sentido de 

providenciarem recursos, oferecerem informação e apoiarem e motivarem os 

professores no sentido de se envolverem neste tipo de experimentação e reflexão 

sistemáticas, encorajando os educadores a construírem teoria a partir da sua própria 

prática. 

 

A formação é almejada quando o professor percebe o quanto possui de aprendiz na 

sua própria prática, tornando-se um estudioso com autoria nos seus saberes e fazeres 

(NÓVOA, 1995, 2002).  

Bruno e Christov (2003, p. 129) pontuam que os espaços e momentos de reflexão na 

escola,  

 

Representam uma conquista dos professores; requerem tempo e metodologia para 

reflexão a fim de se constituírem em espaço de comunicação efetiva entre os 

professores; significam oportunidade para a construção do projeto de escola; 

significam oportunidade para formação pessoal e profissional; significam espaço de 

autoria e compreensão da própria experiência. 

 

 Nesta perspectiva, concebe-se a reflexão sobre a prática pedagógica de acordo como 

Pires e Tacca (2015, p. 129) quando expõem que 

 

[...] na perspectiva de que a troca recíproca entre docentes e coordenadores seja 

elemento que possibilite a reflexão entre tais atores e favoreça uma construção 

significativa da prática pedagógica. Sendo assim, mostra-se a importância de o CP 

atuar como um articulador entre o currículo proposto, os professores, o 

compromisso de instrumentalizá-los na elaboração das suas próprias ideias, 

possibilitando a reflexão, o questionamento, a crítica e a elaboração de alternativas 
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em torno do projeto pedagógico da escola. Portanto, o CP torna-se, também, 

colaborador na formação do corpo docente. 

 

 Neste aspecto, os pares têm um papel importante não somente com o coordenador. O 

professor poderá refletir e compor o seu cabedal de formação. Seus colegas podem e devem 

ser parceiros produtivos, companheiros que compartilham os mesmos anseios, as mesmas 

propostas de trabalho, que discutem sobre as dificuldades, pois, assim, uns podem colaborar 

efetivamente na troca de saberes com os outros (ZUMPANO; ALMEIDA, 2012). 

Quando o grupo percebe que pode trocar e o quanto é produtivo haver essa troca, 

estabelecem-se condições propícias para a cumplicidade, o respeito, a solidariedade, a 

colaboração; constitui-se uma maturidade entre os integrantes que potencializa o intercâmbio 

de saberes (DAY, 2001; FULLAN, 2003; FULLAN; HARGREAVES, 2000; 

HARGREAVES, 1994; HARGREAVES; FINK, 2007; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005). 

Segundo Garmston, Lipton e Kaiser (2002, p. 115): 

 

A reflexão facilita o desenvolvimento de competências de resolução de problemas 

ao promover a capacidade de reformular a experiência, gerar alternativas e fazer 

inferências com base no reconhecimento prévio, e ainda avaliar ações no sentido de 

construir novas aprendizagens. A reflexão envolve a remodelagem de uma situação 

como resultado da clarificação de questões, da reconsideração de asserções e da 

criação de um vasto leque de respostas ou ações alternativas. 

 

O desenvolvimento profissional proposto se vincula ao desenvolvimento 

organizacional (FULLAN, HARGREAVES, 2000; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 

2002b, 2005, 2009), compactuando com as questões imbricadas e articuladas pelo CP nos 

processos formativos em parceria com o diretor. 

 

Essa maneira de conceber o desenvolvimento profissional procura devolver às 

pessoas diretamente envolvidas nas práticas educativas o compromisso pessoal com 

suas próprias formações e a autoria pelas transformações operadas no plano 

organizacional. (PINAZZA, 2014, p. 59). 

 

Diante do exposto, o CP com vários focos de atuação, que constrói com seu coletivo 

modos de intervenção, articulação e promoção de práticas e ações em um contexto sem uma 

real noção do que seja a constituição dessa identidade profissional, sem a formação adequada, 

ocasiona um verdadeiro colapso na unidade educacional e acaba vivendo ao sabor dos 

acontecimentos, das emergências, fazendo o que “acha” que deve ser feito ou esperando o 

desencadeamento de propostas dos órgãos centrais que possa prescrever o que ele, 

coordenador pedagógico, deve fazer. 
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Da mesma forma que não se deve desconsiderar a importância do coordenador 

pedagógico e a sua profissionalização, entre outras tantas questões e possibilidades, não se 

deve desprezar a reflexão dos aspectos que influenciam a sua atuação. Assim, é necessária a 

clareza dos alicerces de formação profissional, do contexto de exercício, da amplitude das 

ações coletivas, de maneira contextualizada, pois se mostram variáveis complexas. 

Infelizmente, em razão dos mais diferentes motivos, muitas vezes, não há essa compreensão 

do universo do CP, isso gera certa insatisfação, e os CPs se veem impossibilitados de realizar 

o que acreditam nestes espaços (SOUZA; PETRONI; DUGNANI, 2015). 

Somando-se às discussões, a Fundação Carlos Chagas realizou uma pesquisa 

encomendada pela Fundação Victor Civita, coordenada pelas pesquisadoras Vera Maria Nigro 

de Souza Placco, Laurinda Ramalho de Almeida e Vera Lucia Trevisan de Souza (2011) sobre 

a coordenação pedagógica em cinco regiões do Brasil. 

O relatório intitulado O coordenador pedagógico e a formação de professores: 

intenções, tensões e contradições apresentou dados consistentes sobre a realidade deste 

profissional, suas dificuldades, questionamentos e identidade na profissão. Foram analisados 

20 coordenadores pedagógicos atuantes no ensino fundamental e médio do Brasil, sendo cinco 

de cada região brasileira, divididos em escolas estaduais e municipais. Salienta-se que apenas 

três coordenadores pedagógicos atuavam na educação infantil. 

Souza, Petroni e Dugnani (2015) enfatizam que a literatura especializada aponta o 

CP como o principal responsável pela mediação, articulação e formação dos professores, mas 

que na escola a incumbência recai sobre toda a equipe gestora, como um trabalho coletivo. 

Segundo Christov (2001, 2012) a mediação das ações nas unidades e entre as instâncias tem 

um peso relevante nas relações interpessoais administradas pelo CP, de acordo com 

Archangelo (2012), acabam interferindo na dinâmica como um todo, já que ele se torna uma 

ponte entre elas. 

De acordo com Pires e Tacca (2015, p. 139), a ação do CP no contexto de sua 

atuação exige um redimensionamento constante do aprendizado, e assim,  

 

[...] encaminha-se para a compreensão de que a aprendizagem se tece nos espaços 

sociais, nas relações que se estabelecem entre as pessoas e delas com o contexto 

vivido, recorrendo-se sempre à experiência pessoal como alicerce essencial para as 

ações a serem desencadeadas. 

 

Essas mesmas autoras fazem referência a quatro dimensões de aspectos 

legitimadores do CP, são elas: o protagonismo ao assumir a função do CP e seu papel e o que 
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ele exige; o diálogo como potencializador da efetividade das relações; o planejamento e a 

articulação das ações pedagógicas e a atuação do CP no processo avaliativo das escolas. 

(PIRES; TACCA, 2015). 

Muitas vezes o coordenador também não possui uma clareza real do que sejam as 

verdadeiras necessidades (ALMEIDA, 2012a), em um determinado momento, ocasionando o 

descrédito do professor por aquele profissional no espaço de discussão. 

Outro ponto que se destaca é a relação entre o político e o pedagógico; a visão 

limitada e o senso comum de muitos profissionais não permitem que o papel da escola e a 

concepção de educação para a transformação ultrapassem os muros das unidades (ALMEIDA, 

2012b). A visão política, social e as concepções dos profissionais além de estarem expressas 

no Projeto Político Pedagógico (PPP), precisam fazer parte do ideal e da missão dos 

profissionais. As concepções e convicções terão influência real e perpassam por toda a 

dinâmica da instituição. Clementi (2001, p. 62) faz uma crítica relacionada a esta questão, 

quando diz que 

 

A escola reflete o descaso de muitos profissionais, fruto de uma história de formação 

deficitária, com pouco ou quase nenhum reconhecimento profissional; às vezes, 

também sem autonomia ou conhecimento de suas próprias necessidades de 

formação.  

 

De acordo com Souza (2012), não são raras as situações em que o coordenador acaba 

por sucumbir às diferentes demandas que lhe são apresentadas, o que pode levar ao 

conformismo ou a sentimentos de frustração, impotência e indignação.  

No que se refere a outras oportunidades de formação no interior da escola, destacam-

se também as reuniões pedagógicas. Este espaço abarca todas as instâncias da escola, sendo 

composta pela equipe gestora, administrativa, de apoio e pelos professores. Seus integrantes 

se reúnem para debater questões relacionadas ao projeto maior da escola: o Projeto Político 

Pedagógico. Torres (2001) critica o uso desses momentos para situações que poderiam ser 

encaminhadas de outra maneira, com comunicados ou reuniões específicas, e exemplifica que 

ocorrem a distribuição de materiais, informativos administrativos, enfoques e discussões dos 

problemas estruturais da escola, avisos, que desconfiguram os reais objetivos das reuniões 

pedagógicas. A autora alerta que é preciso “[...] reposicionar e resgatar os objetivos das 

reuniões; qualquer discussão deveria voltar-se para a reflexão sobre a ação de maneira ampla 

[...]” (TORRES, 2001, p. 46). Ou seja, além de serem compartimentalizadas, as reuniões não 
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têm uma visão do todo e da constituição de modos de reflexão e diálogo por toda comunidade 

educativa. 

Outra questão apontada é o uso das palavras “problemas ou dificuldades” com 

grande frequência nas reuniões, o que demonstra, que “[...] não se pontuam discussões 

conjuntas sobre as dinâmicas do cotidiano, mas os problemas do dia a dia [...]” (TORRES, 

2001, p. 48), e que o mais adequado seria que nessas reuniões se “[...] pontuasse os problemas 

encontrados na ação, refletisse coletivamente sobre essas questões, e que saberes fossem 

produzidos, realimentando a prática [...]” (TORRES, 2001, p. 49). 

Desta perspectiva, a produção teórica seria advinda da prática, baseada na proposição 

de ações relacionadas às tomadas de decisões já realizadas e não em reclamações não 

sistematizadas e busca de soluções imediatas. 

A comunidade escolar somente estará envolvida em objetivos comuns e buscará 

compartilhar das mesmas concepções e dos mesmos ideais, se os envolvidos forem 

mobilizados e questionados nas dimensões político-filosóficas da instituição. 

Benachio e Placco (2012, p. 67) esclarecem sobre a importância de um projeto maior 

da instituição quando relatam 

 

Quando se trata de formação continuada em serviço, o projeto educativo possibilita 

a escolha e a seleção dos conteúdos e norteia a elaboração do projeto de formação e 

as discussões. É ele que traz sistematizado: o diagnóstico das necessidades da escola 

e dos professores, o tipo de educação, o perfil do educando e a concepção de ensino 

e aprendizagem que orienta o grupo. Por isso, pode ser um instrumento que gera 

questionamento e desafios aos professores e transforma-se em tema de reflexão para 

a formação continuada em serviço dos professores de uma escola. Seja para 

implementar as concepções definidas no projeto educativo, seja para colocá-las em 

discussão e revê-las, esse documento é sempre um ponto de partida que pode acionar 

o grupo de professores. 

 

Em um ambiente democrático em que há participação coletiva, a construção da 

gestão será permeada pelas vozes de todos que atuam naquele espaço. Desta perspectiva, o CP 

é aquele que articula o construir e mobiliza esse processo a fim de que haja crescimento 

intelectual, afetivo, ético e político dos envolvidos (BRUNO; ABREU, 2012). A mobilização 

é feita em duas vertentes, particular de cada profissional e do todo, enquanto equipe, em 

parceria para que seja compartilhada. 

Mais do que espaços de formação, hoje a grande discussão é a qualidade da formação 

oferecida, como ela se processa, o seu real alcance na prática do professor e de que maneira 

promove o processo de formação contínua (BENACHIO; PLACCO, 2012). 
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Na rede municipal, a busca por promoção na carreira e evolução funcional
22

 faz com 

que muitos professores não deem o devido valor aos espaços de formação e nem avaliem sua 

participação de maneira a qualificar suas ações posteriormente.  

A distância entre a teoria e a prática, entre o que está na formação e o que acontece 

com as turmas, entre “o que faço” e “o que deveria fazer”, às vezes, está na mesma distância 

entre a falta de engajamento e disposição para que as coisas aconteçam. 

Benachio e Placco (2012) pontuam que há dois motivos que interferem na 

participação do professor, obrigação ou necessidade. As pesquisadoras acrescentam que, 

nestas duas fontes de motivação, há intenções distintas, mas que influenciam a disposição do 

profissional em participar das formações e, consequentemente, vê-la como fonte de mudança 

na sua prática. As autoras esclarecem que 

 

[...] a participação de um grupo não acontece num passe de mágica, ela acorre no 

processo: os participantes tornam-se ativos e sujeitos vivenciando a construção do 

grupo do qual fazem parte, experienciando, passo a passo, a articulação que é de 

todos e de cada um. Nesse sentido, a coordenação pedagógica-educacional tem um 

papel fundamental: acolher e articular as histórias individuais, as experiências, os 

desejos e as necessidades do grupo e orientar a continuidade do processo com 

discernimento, cuidado e competência para não desconsiderar as sugestões que 

surgem dos encontros nem deixar o grupo se desviar dos objetivos estabelecidos 

coletivamente. Ter uma ação que revele respeito às dificuldades do professor e o 

valorize em suas proposições, permeada por uma fundamentação teórica 

convergente, é uma atitude essencial da coordenação para a constituição de um 

grupo. (BENACHIO; PLACCO, 2012, p. 66). 

 

Para o coordenador, ter um grupo que não está comprometido com o seu fazer torna 

as proposições inviáveis. Esta triste realidade é apontada por Fusari (2003, p. 23) quando diz: 

 

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 desenvolvimento pessoal e profissional; cabe a ele o 

direcionamento, o discernimento e a decisão de que caminhos percorrer. Não há 

política ou programa de formação contínua que consiga aperfeiçoar um professor 

que não queira crescer, que não perceba o valor do processo individual-coletivo de 

aperfeiçoamento pessoal-profissional. 

 

Existem situações, discussões e tomadas de ação que independem do querer do CP, é 

inerente ao exercício da profissão, como por exemplo, a elaboração, a sistematização do PPP 

e sua implementação (FUSARI, 2003), em que toda a unidade educacional tem o seu papel 
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 Decreto 50.069/ 2008; Portaria 5.362/2011 e Decreto 55.310/2014 – Regulamentam a evolução funcional da 

carreira do magistério municipal. 
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em uma gestão democrática e de qualidade. É, assim, em conjunto, que as ações do CP 

mostram coerência e ele passa a ter mais clareza do/no que faz e do porquê faz. 

A defesa da articulação do PPP é encontrada na fala de diversos autores, tais como 

Clementi (2001), Bruno e Christov (2003), Franco (2003), Placco, Almeida e Souza (2015) e 

Silva (2015). Entre eles também estão André e Vieira (2012, p. 22), quando mencionam que 

 

[...] o trabalho ativo e intencional do coordenador, sempre articulado com o projeto 

político pedagógico da escola, favorece ao professor a tomada de consciência sobre 

sua ação e sobre o contexto em que trabalha, bem como, pode afirmar, favorece o 

próprio repensar do coordenador sobre sua atuação. O professor, como também o 

coordenador, consciente de sua prática, das teorias que a embasam e das teorias que 

cria e desenvolve ao resolver problemas diários, é um profissional inserido no 

processo de formação contínua, em busca de mudanças e fundamentações criteriosas 

para sua prática. 

 

Desta maneira, evidencia-se o desafio proposto ao CP, como gestor pedagógico e os 

desdobramentos da sua atuação, no tocante à formação no interior da unidade.  

No que se refere à educação infantil, o professor deve ter implícito em seu papel o 

que significa atuar com crianças de zero até cinco/seis anos, a fim de que possa ter clareza de 

uma educação participativa, atenta, acolhedora, auditiva, observadora e encantadora que 

potencialize as experiências e realize a mediação entre a criança e o mundo que a cerca. E 

acima de tudo, saiba o que significa política e filosoficamente as implicações da sua atuação 

(WOODS, 1999) e qual o lugar da educação infantil pública não somente na rede municipal 

paulistana, mas também na educação como um todo. 

 A formação continuada feita pela via do coordenador pedagógico é pautada mediante 

o plano especial de ação (PEA)
23

. Considerando-se a singularidade de cada contexto, de cada 

professor e de sua turma em específico, torna-se complicado realizar essa formação pronta e 

fechada para todos (PERRENOUD, 2000). 

 Pinazza (2014), em sua tese de livre-docência, Formação de profissionais de 

educação infantil em contextos integrados: informes de uma investigação-ação, corrobora as 

reflexões sobre liderança, mudança, reforma e inovação, quando expõe o desafio para as 

lideranças formais na educação – no caso do município de São Paulo, para os diretores e 

coordenadores pedagógicos de educação infantil –, em promover o desenvolvimento 

profissional de sua equipe e o organizacional da instituição a qual pertencem. A compreensão 

desse papel e da relevância da liderança aciona e permite movimentos de melhoria da 
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qualidade da unidade. Segundo a autora, as lideranças, em uma cultura colaborativa e como 

comunidades profissionais de aprendizagem, mostram-se 

 

Como responsáveis pela condução das iniciativas de mudança e pelo 

desenvolvimento de estratégias de reformas no interior da escola e para além dela, as 

lideranças devem enfrentar a tarefa nada fácil que é a mobilização de todos os atores 

envolvidos com a unidade educacional em torno da criação de uma competência 

organizacional para operar a mudança e efetuar reformas, mediante a percepção dos 

desafios do ensino, a investigação da possibilidade de geri-los e a avaliação 

constante das ações educativas. Isso inclui o fortalecimento das relações 

interpessoais e a disposição das lideranças em investir na circulação de saberes e 

experiências entre os membros da equipe. (PINAZZA, 2014, p. 60). 

 

Assim, ações voltadas a uma cultura de mudança e inovação requerem a flexibilidade 

e adaptação dos processos, a transformação de pedagogias transmissivas em participativas, a 

elaboração de um projeto de escola em cultura de colaboração e cooperação, um processo de 

formação pautado nos preceitos de participação e da educação de adultos (PINAZZA, 2014). 

No caso particular do coordenador pedagógico na educação infantil, foco central 

desta investigação, espera-se que ele possa ser um profissional com ferramentas que o ajude a 

atuar no processo de formação dos professores e que realmente alavanque a ação pedagógica 

promovendo o diálogo, a escuta, a participação, a reflexão e a ação dos envolvidos no 

contexto de exercício de sua profissão. E assim que ele possa estar preparado para lidar com 

as muitas dificuldades que aparecem no interior da instituição, das mais diversas ordens, 

sejam elas pedagógicas, burocráticas, relacionais, organizacionais, funcionais ou da própria 

estrutura do contexto da educação infantil no município de São Paulo.  

As discussões sobre a formação de professores, especificamente em educação 

infantil, incluem discutir o papel do formador, no caso o CP, e a formação oferecida no 

contexto de atuação dos professores. 

Na educação infantil, as ações com as crianças são o foco maior. Dentro de um 

mesmo grupo de professores existem várias concepções de infância e criança; se não há 

princípios norteadores entre as concepções e as práticas, tudo será realizado de maneira 

improvisada e descontextualizada
24

. Este entrave impossibilita a criação de mecanismos de 

produção de documentação pedagógica, uma ferramenta essencial para a formação e reflexão 

tanto do processo formativo em si como da prática realizada com as crianças. A carência deste 

material fará com que o professor tenha dificuldades para avaliar o processo pedagógico, de 
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Para aprofundamento das concepções e da política de educação municipal nos últimos cinco anos, ver a 

Orientação Normativa nº 1: avaliação na educação infantil: aprimorando olhares (SÃO PAULO, 2014c) e os 

Padrões básicos de qualidade da Educação Infantil Paulistana: orientação normativa nº 01/2015(SÃO PAULO, 

2015a). 
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perceber como as crianças reagem diante das propostas, perdendo, desse modo, elementos 

fundamentais de captação teórica, metodológica e didática. 

As pedagogias participativas (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 2002c, 

2005, OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 2002) exigem outra postura e condução 

das ações relacionadas aos registros das práticas e a produção de documentação pedagógica, 

e, consequentemente, a reflexão e a avaliação sobre estas, assim como as relações e interações 

estabelecidas entre os profissionais. 

De acordo com Fujikawa (2012), o registro da prática pedagógica constitui autoria, 

revela concepções, possibilita a reflexão e a produção de sentidos, é um meio de partilha dos 

conhecimentos construídos, socialização dos processos do trabalho docente, construção de 

parcerias e a projeção e o planejamento de trabalhos futuros. 

 

A utilização dos registros como um dos recursos possíveis para a construção do 

trabalho coletivo possibilita trazer para o núcleo das discussões pedagógicas as 

diversas concepções presentes no contexto escolar. O coordenador pedagógico 

assume um papel importante nesse processo de revisão e de reflexão da prática 

pedagógica: problematizando o trabalho docente, confrontando os diversos pontos 

de vista ou diferentes concepções presentes no espaço escolar, propiciando aberturas 

para o diálogo, a discussão e o planejamento das ações conjuntas. 

....................................................................................................................................... 

Essa mediação e essa convivência constituem aspectos importantes para a 

compreensão dos processos de reflexão da prática pedagógica, porquanto permitem 

gerar novas intervenções e alterações nessa prática, de maneira que se interfira, 

intencionalmente, no sistema mais amplo deste contexto. (FUJIKAWA, 2012, p. 

137, itálico do autor). 

 

O coordenador pedagógico, neste contexto, deve expressar conhecimentos e saberes 

que possibilitem, com a documentação pedagógica produzida, elencar estratégias formativas 

propulsoras que alavanquem o fazer e o refletir do professor para que, assim, haja o 

desenvolvimento deste profissional e que ele possa perceber o que é ser um professor da 

infância (ZUMPANO; ALMEIDA, 2012). 

A clareza e a disposição de atuar de maneira consciente e propositiva são essenciais 

quando se fala de uma complexa organização de pessoas e crianças nas comunidades de 

aprendizagem em contextos coletivos, muitas vezes em um tempo considerável do dia a dia.  

Outra demanda do CP se refere ao encadeamento de ações no trabalho com as 

famílias e ao envolvimento com as crianças. São questões de peso considerável em sua 

atuação, sendo sua atuação decisiva para o êxito da instituição educacional. 
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A demanda do coordenador pedagógico na educação infantil advinda de seu trabalho 

com as famílias é requerida como um elo entre a escola e a família, uma ação imprescindível, 

como aponta Orsolon (2012, p. 178): 

 

  A família não ficou imune às mudanças sociais mais amplas e tem delegado para a 

escola, cada vez mais, funções educativas que historicamente vinha exercendo, tais 

como a formação de valores morais, a criação e o fortalecimento de vínculos, a 

colocação de limites, entre outras. 

........................................................................................................................................ 

Este cenário mostra-nos que, de maneira geral, vivemos uma crise que envolve a 

família e escola: esta, abrindo espaços de participação (gestão democrática) para 

uma comunidade que ainda não está habituada à prática participativa; a família, por 

sua vez, exigindo da escola o que ambas ainda não sabem como resolver; e a 

coordenação pedagógica, revendo suas funções em relação ao trabalho com os pais. 

 

 Diante dessa realidade, é impossível a instituição ficar alheia ao trabalho 

colaborativo e participativo da família. A interlocução entre os adultos que educam e cuidam 

de crianças pequenas precisa ser estabelecida. A escola, em uma gestão participativa, não 

pode se fechar em um “espaço paralelo”, alienar-se do que se passa com as famílias. Atitudes 

de isolamento estão fadadas ao fracasso das intenções da instituição e do que cabe a ela 

executar na busca por uma educação de qualidade em benefício das crianças. 

 O trabalho com as famílias é uma demanda que muitas vezes acarreta grandes 

dificuldades para o coordenador pedagógico, não somente em relação ao tempo dispensado 

para esta ação, como também ao tempo gasto nas ações propositivas diante das famílias que 

compõe a clientela da instituição. 

A necessidade de uma educação voltada para cuidados essenciais, muitas vezes de 

crianças bem pequenas, que passam longas horas do dia nas instituições, precisa da 

intervenção e orientação do coordenador, assim a interlocução com as famílias é fundamental. 

As atitudes do CP juntamente com a direção serão decisivas na maneira como a gestão 

instituída se torna participativa e democrática ao ponto de um crescente envolvimento dos 

seus responsáveis. 

Deste ponto de vista, o papel do professor é essencial para que as relações e as 

interações sejam estabelecidas e estreitadas. Assim, os contextos vivenciais de adultos e 

crianças passam a compor a prática diária de convívio, aprendizagem e formação mútua. 

Oliveira-Formosinho (2002c) define o conceito de profissionalidade docente “[...] como a 

ação profissional integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto às crianças e famílias 

com base nos seus conhecimentos, competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral 

da profissão [...]” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002c, p. 43). 
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Vale destacar que no Projeto Pedagógico, elaborado coletivamente pela comunidade 

educativa, no qual a unidade educacional está localizada, é realizada periodicamente a 

caracterização das famílias. Assim a unidade educacional está inserida em um território com 

determinadas famílias totalmente singulares e distintas de qualquer outro lugar. A clareza 

desta imbricação influenciará o tipo de condução e de escolhas das conexões privilegiadas 

num contexto coletivo e dinâmico. Desta maneira, mesmo que os gestores da unidade não se 

apropriem deste papel de compreender a realidade, ela estará elegendo um tipo de gestão 

marcada por determinadas atitudes e escolhas, sejam elas de reprodução e controle ou de 

transformação, participação e dialogicidade. 

Conforme Orsolon (2001, p. 19), “[...] o coordenador é apenas um dos atores que 

compõem o coletivo da escola [...]”, e enfatiza que este profissional “[...] precisa estar 

consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse coletivo, mediante a 

articulação dos diferentes atores escolares [...]”. 

Para que isso aconteça, o trabalho coletivo e colaborativo se torna imprescindível em 

uma pedagogia participativa, democrática e dialógica. Contudo, as relações e as interações 

estabelecidas neste contexto, a condução formativa e pedagógica pela gestão compartilhada 

entre diretor e coordenador pedagógico, qualificarão a formação em serviço na perspectiva do 

desenvolvimento profissional e organizacional nas unidades de educação infantil. 

No capítulo 4, a seguir, apresenta-se a metodologia empregada nesta pesquisa.
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4 Metodologia da pesquisa: encontro com profissionais da coordenação pedagógica 

 

O uso de grupos focais possibilitam ao acesso a interações de modo mais 

expressivo, aprofundado, sendo possível perceber como as opiniões se justificam na 

dinâmica coletiva.  

........................................................................................................................................ 

Pois, possibilita o reconhecimento dos sentidos e significados das expressões, 

fundamentados em teorizações. (MELO; ARAUJO, 2010, p.10) 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Segundo Gómez, Flores e 

Jiménez (1996), a pesquisa qualitativa é pautada por investigadores que estudam a realidade 

em seu contexto natural e verificam como acontecem as relações, percebendo os sentidos, 

interpretando fenômenos de acordo com os significados compreendidos pelos sujeitos 

implicados em dada realidade. Nesta abordagem, busca-se compreender, interpretar e analisar 

a realidade pela perspectiva experienciada, a partir dos sujeitos e dos os sentidos que 

atribuem, portanto, implica na utilização de uma variedade de materiais que possam descrever 

os significados e que propiciem uma multiplicidade de perspectivas. Assim, as investigações 

qualitativas podem informar com objetividade e precisão acerca das questões do mundo social 

e as experiências dos indivíduos analisados. Nesse tipo de estudo, o pesquisador se aproxima 

de um sujeito real, que está no mundo e que pode oferecer informações sobre suas próprias 

experiências, opiniões, valores e vivências (GÓMEZ; FLORES; JIMÉNEZ, 1996). 

De acordo com Gómes, Flores e Jiménez (1996) a pluralidade metodológica permite 

ter uma visão global do estudo, pois cada método oferecerá uma perspectiva diferente, não se 

trata de almejar generalizações, e sim de compreender, a fim de buscar os significados do 

ponto de vista dos participantes, verificar a estrutura, a ocorrência, o tempo, os pontos de 

tensão, os conflitos e outras questões pertinentes ao objeto em estudo. 

Deste modo, as técnicas em investigações qualitativas adotadas neste estudo foram: o 

exame dos documentos oficiais que se referem à coordenação pedagógica; a análise de 

conteúdo dos relatos orais em grupo focal; a aplicação de questionário com os coordenadores 

pedagógicos participantes do grupo focal, e o levantamento da literatura para a reunião dos 

dados de pesquisa. Com o objetivo de recolher, descrever, analisar e interpretar os dados 

produzidos, a utilização de vários métodos nos permite a triangulação dos dados (GÓMEZ; 

FLORES; JIMÉNEZ, 1996). O cruzamento e a sistematização desses dados possibilita 

assegurar o rigor da investigação. 

Mais adiante, apresentam-se em detalhes os métodos adotados. 
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4.1 Método de pesquisa  

4.1.1. Técnica de grupo focal 

 

Quando se busca uma metodologia para a produção dos dados empíricos de uma 

pesquisa, tem-se como objetivo principal trazê-los de forma autêntica, dinâmica e 

compreensível de uma dada condição vivida (GÓMEZ; FLORES; JIMÉNEZ, 1996). Assim, 

de acordo com os pressupostos de Barbour (2009), Costa (2005), Gatti (2005), Gondim 

(2003) e Guimarães (2006), optou-se pela utilização da técnica dos grupos focais como 

instrumento de coleta e produção de dados. 

Ao falar dos grupos focais como procedimento de produção de dados, Gondim 

(2003, p. 160) assevera que 

 

  [...] os pesquisadores encontram nos grupos focais uma técnica que os ajuda na 

investigação de crenças, valores, atitudes, opiniões e processos de influência grupal, 

bem como dá suporte para a geração de hipóteses, a construção teórica e a 

elaboração de instrumentos.  

 

Na mesma direção, Melo e Araujo (2010, p. 2), ao se referirem ao uso dos grupos 

focais em pesquisas em Educação, mostra que essa técnica é valiosa porque “[...] propicia a 

identificação de tendências, sendo que o foco desvenda problemas na busca da agenda oculta 

do problema, visando compreender e não inferir nem generalizar, permitindo a reflexão em 

busca do que é essencial [...]”.  

Tal como anunciado por Gondim (2003), os encontros dos grupos focais com os 

profissionais da coordenação pedagógica, desenvolvidos nesta pesquisa, mostraram-se como 

uma possibilidade profícua de mobilização de questionamentos, opiniões, críticas, ideias, 

concepções e argumentações que desvelaram aspectos relevantes da formação e da profissão 

dos profissionais envolvidos. 

 

  A metodologia de pesquisa apoiada na técnica dos grupos focais considera os 

produtos gerados pelas discussões grupais como dados capazes de formular teorias, 

testar hipóteses e aprofundar o conhecimento sobre um tema específico. Neste caso, 

sem sombra de dúvida, torna-se necessário envidar esforços no sentido de 

compreender como o processo de discussão ocorre para que se avalie suas reais 

limitações e possibilidades. (GONDIM, 2003, p. 158). 
 

O principal objetivo do grupo focal se apresenta na interação de seus participantes, 

tendo o pesquisador como interlocutor e mediador das proposições, na busca pela 
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captação/produção de dados, explícitos ou implícitos, verbalizados ou omitidos, a partir da 

discussão coletiva do que é proposto/refletido/discutido. 

De acordo com os pressupostos de Melo e Araújo (2010), no âmbito da abordagem 

qualitativa, o grupo focal vem sendo cada vez mais utilizado e conquistou um lócus 

privilegiado na pesquisa em educação. Assim, constitui-se uma técnica importante para o 

conhecimento da realidade e das práticas cotidianas em educação e que são relevantes neste 

estudo. Os autores sinalizam que deve ser considerada, na utilização desta técnica, a 

elaboração de um roteiro que possa orientar e estimular a discussão de forma flexível sem 

perder de vista os objetivos da pesquisa. Podem-se reunir informações e opiniões sobre um 

tópico e oferecer a oportunidade de discussões, a partir do ocorrido ou do falado. 

A escolha do grupo focal deve orientar-se pela aderência aos objetivos do estudo, a 

relevância dos dados, critérios quanto à composição dos participantes, levando em 

consideração o problema da pesquisa, o escopo teórico, a experiência e a formação do 

moderador no qual merece atenção especial (MELO; ARAUJO, 2010). 

Para utilização da técnica não há um número exato de participantes, mas para uma 

maior integração e profundidade nas discussões, segundo Melo e Araujo (2010), 

preferencialmente, entre seis e doze pessoas. Assim, nesta pesquisa, incluíram-se no máximo 

oito pessoas em cada grupo. 

Outras questões levantadas por Melo e Araujo (2010) se referem ao ambiente, às 

formas de registro, ao tempo de duração de cada reunião grupal e ao número de sessões, que 

dependerão da natureza do problema, do funcionamento do grupo e da avaliação do 

pesquisador, nortearam as decisões e etapas de sua organização e foram adaptadas para esse 

estudo. Com base nos registros, após a coleta e o levantamento dos dados, assim como 

recomendado pelas autoras, foi realizada a transcrição dos encontros e seguiu-se a análise do 

material. 

 

4.1.2 Questionário 

 

Com o intuito de caracterizar os sujeitos-colaboradores da pesquisa, ou seja, os 

profissionais que se dispuseram a participar dos grupos focais, foi elaborado um questionário 

individual – com perguntas fechadas sobre o perfil dos CPs e uma pergunta aberta sobre o 

interesse pela coordenação pedagógica –, que foi respondido em um tempo posterior aos 

encontros dos grupos focais.  
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Os participantes responderam questões pessoais, de formação e de atuação 

profissional. Uma pergunta pontual destinou-se a evidenciar quais os motivos que os levaram 

a escolher a coordenação pedagógica como seu campo de atuação, conforme roteiro 

apresentado no Apêndice D.  

 

4.1.3 Sujeitos-colaboradores da pesquisa 

 

Para esta pesquisa, foram considerados profissionais atuantes na coordenação 

pedagógica de instituições de educação infantil, CEIs e EMEIs, da rede pública do município 

de São Paulo. Dos 925 coordenadores pedagógicos da rede direta de educação infantil, foram 

selecionados 16 voluntários para compor a amostra do estudo, sendo oito coordenadores 

pedagógicos participantes do grupo de estudos Formação Profissional e Práticas de 

Supervisão em Contextos, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e oito 

coordenadores pedagógicos, eleitos de modo aleatório que não faziam parte de nenhum grupo 

de estudo. Nesta amostra de conveniência, os critérios de inclusão foram serem coordenadores 

da rede municipal de educação infantil, tanto de CEI como EMEI da rede direta, e de exclusão 

não estarem vinculados a um grupo de pesquisa ou estudos em universidade. Os voluntários 

foram divididos, posteriormente, em dois grupos (Grupo A e Grupo B) compostos de oito 

integrantes cada. 

Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos propósitos e procedimentos da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), conforme 

as orientações da Resolução nº 7.197, de 27 de abril de 2016, do Código de Ética da 

Universidade de São Paulo.  

Os 16 voluntários foram divididos em dois grupos, como segue: o Grupo A, formado 

por oito coordenadores pedagógicos integrantes do grupo de estudos Formação Profissional e 

Práticas de Supervisão em Contextos; e o Grupo B, composto de oito coordenadores 

pedagógicos que não estavam vinculados a nenhum grupo de estudos.  

Os CPs que integraram os dois grupos focais participam das formações oferecidas 

pela Diretoria Regional de Educação a que pertencem, respectivamente, e, também, dos 

programas formativos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. São 

CPs de diversas regiões do município de São Paulo e que atuam em CEIs diretos e EMEIs. 

Ao tempo da pesquisa, os oito CPs do Grupo A participavam, sistematicamente, dos 

encontros mensais do grupo de estudos Formação Profissional e Práticas de Supervisão em 

Contextos, coordenado pela professora Mônica Appezzato Pinazza, criado em 2003, como 
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uma derivação do grupo de pesquisa Contextos Integrados de Educação Infantil (CIEI), sob a 

coordenação das professoras Tizuko Morchida Kishimoto e Mônica Appezzato Pinazza. 

O grupo de pesquisa Contextos Integrados de Educação Infantil, criado em 2000 e 

inscrito em 2001 no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), integra pesquisadores nacionais e internacionais e estudantes de graduação e de pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O CIEI defende a ideia 

de que há correspondência estreita entre a qualidade dos serviços em instituições de educação 

infantil e a formação específica dos profissionais que atuam na área, o que determinou o triplo 

objetivo desse grupo de pesquisa, que é o desenvolvimento de formação, pesquisa e 

intervenção em parcerias com unidades de educação infantil da rede pública municipal de São 

Paulo. Como derivações do CIEI, foram concebidos dois grupos de estudos: Formação 

Profissional e Práticas de Supervisão em Contextos e Contextos Integrados de Educação 

Infantil: Formação de Professores.  

O grupo de estudos Formação Profissional e Práticas de Supervisão em Contextos 

surgiu em razão da necessidade da formação de profissionais dedicados à supervisão de 

práticas em instituições públicas de educação infantil. Dedica-se, portanto, às instâncias de 

supervisão de práticas educativas (direção, coordenação pedagógica, supervisão escolar e 

equipe pedagógica de SME), nos seus mais de dez anos de existência acompanha e 

problematiza aspectos relacionados à gestão e liderança na educação infantil, à formação de 

professores e à supervisão de práticas. 

Todos os gestores participam por livre adesão deste grupo de estudos, com encontros 

mensais, sendo adotada como sistemática de trabalho a discussão de questões trazidas pelos 

participantes de seus contextos de trabalhos à luz de produções teóricas sobre temas ligados à 

pedagogia da infância e da educação infantil, ao desenvolvimento profissional e 

organizacional, às culturas docentes e padrões de trabalho e às práticas de supervisão. 

(PINAZZA, 2013). Esses encontros representam oportunidades de troca de informações da 

realidade das instituições, os participantes têm a possibilidade de pensar de maneira 

sistemática as implicações nas ações de sua unidade educacional, a busca por outras maneiras 

de atuação tanto da gestão e liderança como do coletivo de profissionais, desencadeando 

ações e intervenções eficazes nos seus contextos de atuação. O desafio emerge da disposição 

desses gestores de problematizar a realidade da educação pública na educação infantil no 

município de São Paulo. As chamadas “escolas apoiadas” abrem suas portas a uma parceria 

tanto reflexiva como de apoio da universidade nesses contextos. 
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O Grupo B foi constituído de oito profissionais sem um vínculo inicial, que não se 

conheciam, não faziam parte de nenhum grupo de estudos em específico, alguns já haviam se 

encontrado em formações na DRE, três delas eram colegas, mas não integravam um mesmo 

grupo, diferentemente dos participantes no Grupo A. Iniciou-se a primeira sessão com a 

apresentação de cada participante. 

O questionário individual aplicado trouxe importantes esclarecimentos sobre os 

profissionais colaboradores neste estudo. O Quadro 1 refere-se aos integrantes do Grupo A, e 

o Quadro 2 traz informações sobre os participantes do Grupo B. 

 

Quadro 1– Caracterização dos componentes do Grupo A 

 

CP1 a 8= Coordenador pedagógico, os números servem para identificar os participantes e, ao mesmo tempo, 

manter o sigilo sobre seus dados pessoais. 

Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa. 

 

O Grupo A compõe-se de profissionais com uma considerável experiência tanto na 

rede municipal como na educação infantil. O fato de se disporem a participar de um grupo de 

estudos mensal dentro da academia sugere que buscam alicerçar a sua formação e dar suporte 

à profissão. Tratam a coordenação pedagógica como um espaço de formação dos professores. 

Motivos relatados pelos participantes do Grupo A para a escolha do cargo de 

coordenador pedagógico: 

 

 

Identificação 

do CP 

Sexo Idade Formação 

inicial 

Formação 

complementar 

Tempo de 

experiência 

(anos) 

Tempo no 

cargo atual 

(anos) 

CP1 Feminino 53 Pedagogia Mestrado 9  9 

CP2 Feminino 50 Psicologia Gestão Escolar da 

Educação Básica 

2 2 

CP3 Masculino 40 Pedagogia Doutorado 6 2 

CP4 Feminino 49 Pedagogia Psicopedagogia 

Mídias na Educação 

7 6 

CP5 Feminino 54 Pedagogia Não possui 29 5 

CP6 Feminino 34 Pedagogia Pós em Educação 

Infantil 

7 1 

CP7 Feminino 47 Pedagogia Psicopedagogia 22 2 

CP8 Feminino 42 Pedagogia Mestrado 16 6  
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CP1 - Crer no papel da CP para a formação continuada; Sempre tive 

CPs que pouco me auxiliaram na reflexão sobre as práticas 

educativas; Busca de uma construção coletiva, na direção de 

uma escola de qualidade que realmente respeitasse a infância. 

CP2 - A escola teve uma CP que se aposentou, eu estava voltando de 

uma experiência de formadora na DRE Santo Amaro e topei o 

desafio de estar como CP até que viesse uma efetiva. 

CP3 - Possibilitar que mais professores desenvolvessem práticas 

diferenciadas aos seus alunos. Acredito que muitas vezes os 

professores não realizam uma prática diferenciada por ausência 

de interlocução com alguém que o possa ajudar. 

CP4 - Promover mudanças na forma de pensar e agir dos professores, 

processo de formação em serviço, diálogo com as famílias, 

pesquisas com as crianças (fala e escuta). 

CP5 - Fiz concurso para a coordenação pedagógica no final de1988 e 

iniciei exercício no começo de 1989. Na época, cursava direito na 

PUC e tinha intenção de prestar concurso para o cargo de 

diretor de escola, que entendia ser mais próximo do curso que eu 

estava fazendo. No entanto, eu não tinha tempo suficiente na 

carreira para fazê-lo e assumi o cargo de CP assim que fui 

chamada. Em 1990, fui convidada para coordenar grupos de 

formação de CP e Diretor, num momento histórico de construção 

curricular na educação infantil. A paixão pela educação ficou 

mais acentuada quando tomei consciência do poder do 

coordenador pedagógico na formação docente. Esse é o meu 

campo de atuação, aquele que me motiva, desafia e me dá prazer: 

fazer a mediação entre a teoria e a prática docente. Desisti do 

curso de direito e dos concursos para diretor de escola e 

supervisor escolar para atuar no espaço e lugar com o qual eu 

mais me identifico: na escola, como CP! 

CP6 - Desejo em trabalhar com formação de educadores. [Na época 

dos grupos focais estava como Assistente Técnico na Divisão 

Pedagógica da DRE com o segmento de educação infantil]. 

CP7 - Estudo contínuo das práticas de formação de educadores. 
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CP8 - Possibilidade de ampliar as discussões e os diálogos sobre 

educação, infância e bebês com educadores e comunidade. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos participantes do Grupo B 

 

Identificação 

do CP 

Sexo Idade Formação Inicial Formação 

complementar 

Tempo de 

experiência 

(anos) 

Tempo 

no 

cargo 

atual 

(anos) 

CP1 Feminino 49 Pedagogia Educação 

Especial 

13 7 

CP2 Feminino 45 Letras/Pedagogia Biologia Psicopedagogia 3 2 

CP3 Feminino 41 Pedagogia Não Possui 7 3 

CP4 Feminino 39 Pedagogia Não Possui 1 1 

CP5 Feminino 42 Pedagogia Formação de 

Professores em 

Nível Superior 

7 4 

CP6 Feminino 45 Pedagogia Educação 

Artística 

Não Possui 5 3 

CP7 Feminino 44 Psicologia/Pedagogia Não Possui 2 2 

CP8 Feminino 45 História/Complementação 

Pedagógica 

Estudos de 

Museus de Artes 

7 7 

CP1 a 8= Coordenador pedagógico, os números servem para identificar os participantes e, ao mesmo tempo, 

manter o sigilo sobre seus dados pessoais. 

Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa. 

 

O Grupo B compõe-se de profissionais com experiência na educação infantil, com 

diferentes formações e que buscam alicerçar sua formação nos órgãos centrais da rede 

municipal. Esses participantes veem a coordenação pedagógica como articuladora para 

melhoria das práticas, ligada ao fazer pedagógico, e o CP como um profissional que contribui 

com a formação e busca o seu desenvolvimento profissional. 

Motivos relatados pelos integrantes do Grupo B para a escolha do cargo de 

coordenador pedagógico: 

 

CP1 - Promover a articulação de práticas pedagógicas sem o 

afastamento/ distanciamento do fazer dos alunos/crianças. 

Contato constante com os processos pedagógicos. 
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CP2 - Contribuir na prática dos educadores valorizando a criança e 

sua voz e o profissional que diariamente participa do 

desenvolvimento de indivíduos pensantes. E ampliar meu 

desenvolvimento profissional na educação. 

CP3 - A princípio participei do processo seletivo e fui aprovada (não 

esperava), porém acredito muito na educação infantil e sua 

importância e busco contribuir para isso. 

CP4 - Eu trabalhava em EMEF. Nunca tinha trabalhado em EMEI. 

Está sendo uma experiência maravilhosa, fantástica. Eu estou 

apaixonada por esse mundo aqui. 

CP5 - Lembro de enquanto professora falar para os colegas que 

acredito na formação. Assim, escolhi essa função por esse 

pensamento que até hoje norteia meu fazer pedagógico. 

CP6 - Pensei que pelo meu tempo em sala de aula, de várias escolas 

(realidades) diferentes, eu pudesse contribuir na 

realidade/formação de outros profissionais. 

CP7 - Desafio, contribuição para melhoria profissional de todos 

envolvidos. Qualificar prática dos professores visando uma 

qualidade no ensino. 

CP8 - Para ter novos desafios e seguir com progresso na carreira. 

 

4.2 Procedimentos de pesquisa 

 

Dado o fato de terem sido considerados dois grupos focais de CPs distintos, Grupo A e 

B, os procedimentos adotados serão descritos separadamente, muito embora, na essência, 

tenha-se aplicado os mesmos princípios da técnica do grupo focal em ambos. 

 

● Grupo A – procedimentos adotados 

 

Em um dos encontros do grupo de estudos Formação Profissional e Práticas de 

Supervisão em Contextos, foi entregue uma carta-convite (Apêndice A) aos participantes, e 

explicado o projeto de pesquisa. Na oportunidade, foi enfatizado aos interessados os 

procedimentos dos grupos focais, a importância dos coordenadores pedagógicos e quão 

significativa seria a possibilidade de fomento de discussões relativas ao cargo do CP na 

educação infantil. 
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A primeira sessão do grupo focal, com participantes voluntários de CPs do referido 

grupo de estudo, aconteceu no dia 19/8/2016, em uma das salas da Faculdade de Educação da 

USP, e estiveram presentes cinco coordenadores pedagógicos (quatro mulheres e um homem). 

Iniciou-se a sessão com a assinatura do Termo de Consentimento, sendo esclarecidas algumas 

dúvidas e informado que a sessão estaria sendo gravada em vídeo e áudio. Posteriormente, 

relatou-se como se processaria o encontro, sendo entregue uma folha com as proposições 

(Apêndice C) que norteariam o debate e, assim, contou-se com dois excertos que mobilizaram 

as discussões. Essa proposição e os excertos foram selecionados devido à riqueza de 

informações e a possibilidade de suscitar problematizações referentes ao foco das discussões: 

a coordenação pedagógica. Este encontro teve a duração de aproximadamente três horas.  

O segundo encontro do Grupo A, com mais três coordenadoras pedagógicas 

(mulheres) foi realizado no dia 24/8/2016, em uma das salas do Centro Educacional Unificado 

(CEU) Alvarenga. Este encontro teve em torno de três horas de duração.  

Totalizando nas duas sessões oito coordenadores pedagógicos participantes dessa 

primeira amostra do Grupo A, que participam do grupo de estudo sistematicamente, em um 

período de quase seis horas de gravação de áudio e vídeo. Neste encontro os procedimentos 

foram os mesmos da primeira sessão. 

 

● Grupo B – procedimentos adotados 

 

Na reunião com o Grupo B, iniciou-se a sessão explicando minuciosamente todos os 

procedimentos, uma vez que o integrantes se encontravam pela primeira vez e alguns vieram 

pelo interesse em discutir e “trocar informações” sobre a coordenação pedagógica. 

Participaram dessa sessão oito mulheres, se apresentando com o nome, a unidade em que 

trabalhavam, tempo na Prefeitura de São Paulo, se a unidade era CEI ou EMEI e algumas 

expectativas para o encontro. Do mesmo modo como no Grupo A, explicaram-se os 

procedimentos do estudo, salientando-se a manutenção da privacidade das informações já que 

haveria gravações de áudio e vídeo, após isso, os voluntários também assinaram o Termo de 

Consentimento. 

Posteriormente, assim como no grupo anterior, após a leitura inicial dos excertos 

iniciaram-se as discussões. Este encontro teve a duração de aproximadamente quatro horas e 

ocorreu no dia 28/07/2017, nas dependências de uma unidade educacional, EMEI Edu 

Chaves. 
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Na ocasião das sessões de cada um dos grupos (A e B), iniciaram-se as discussões 

com bastante abertura para que os integrantes se sentissem dispostos a dialogar, trazendo cada 

um, a sua visão particular, com narrativa individual sobre os excertos. 

Na produção de dados, frutos das discussões e do intenso debate, buscaram-se 

identificar os pontos de vista, as opiniões, a caracterização do cargo, os desafios, as situações 

e vivências no cargo, os conflitos, as ideias, os consensos, as divergências, as concepções, os 

conceitos, os problemas, os processos cotidianos, as atribuições, as dificuldades, as 

aprendizagens que configuram o discurso de um determinado grupo e de seus sujeitos. 

Durante as sessões com os grupos, objetivou-se interferir o menos possível, para que 

emanasse dos sujeitos um discurso baseado tanto em suas vivências como em pontos que os 

participantes achassem pertinentes, sem o olhar/interferência da pesquisadora. 

 

4.2.1 Análise dos resultados e triangulação de dados 

 

De acordo com os pressupostos de Gómez, Flores e Jiménez (1996), a análise dos 

dados é resultado de uma tarefa fecunda no processo de investigação. Dessa maneira, tem-se 

acesso aos resultados que promovem as conclusões com aprofundamento do conhecimento da 

realidade do objeto de estudo pela triangulação dos dados. 

Gómez, Flores e Jiménez (1996) enfatizam a complexidade da análise quando é 

produzido um grande volume de dados e que não existe um modo único de realizar o processo 

analítico. Descrevem este processo em três tarefas, a saber: a redução dos dados, em que o 

pesquisador identifica e classifica os elementos, separa as unidades, sintetiza e agrupa, com 

categorizações ou codificação; a disposição e transformação dos dados, baseados na 

objetividade e pertinência dos dados; e obtenção e verificação de conclusões, que são as 

afirmações, proposições e conclusões fundamentadas no processo de obter os resultados, 

alcançar e verificar as conclusões. Assim, somando-se estas considerações com as de Bardin 

(1977), neste estudo, realizou-se a análise de conteúdo dos dados produzidos nas sessões, 

sendo transcritas aproximadamente dez horas de áudio do grupo focal (Apêndice E). 

Nesta investigação, a triangulação de dados será descrita ao longo do capítulo 5.  
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5 Análise e interpretação dos dados: com a palavra os profissionais da coordenação 

pedagógica 

 

A constituição identitária se define, portanto, em processo, uma construção em 

contexto, em que a história individual e social do sujeito e sua adesão ou pertença 

(de si para o outro) se articulam tensamente com os atos de atribuição (do outro 

para si), permanentemente. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2015, p. 12, grifos das 

autoras) 

 

Neste capítulo, apresenta-se um panorama com os dados produzidos na realização 

das sessões dos grupos focais, conforme enfatizado no capítulo anterior. As discussões 

geraram grande quantidade de material entre gravações de vídeo e áudio. Sendo assim, a 

triangulação de dados baseou-se na interpretação desse material, suscitando a composição de 

categorias de análise, juntamente com a interlocução com estudos anteriores sobre a temática 

e com as disposições legais que tratam da formação e da profissão de coordenador 

pedagógico. 

Diante disso, os coordenadores pedagógicos e suas narrativas encontram-se no centro 

desta investigação, a fim de se compreender por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) suas perspectivas conceituais e suas impressões das vivências profissionais na 

coordenação pedagógica. 

Sob o aporte metodológico de Bardin (1977), conforme anunciado no capítulo 4, 

transcreveram-se as sessões dos grupos e estabeleceram-se fases que auxiliassem no 

desenvolvimento da análise, assim como na sistematização do material produzido.  

Esse processo permitiu analisar o material por categorias temáticas, suscitando 

índices formais, pela frequência e objeto do locutor, no caso das narrativas produzidas pelos 

CPs nas discussões, e de maneira transversal, como recorte de cada tema-objeto por 

diferenciação e ordenação (BARDIN, 1977). 

Bardin (1977) propõe fases de análise metodológicas do conteúdo que se organizam 

em polos cronológicos nos pressupostos de pré-análise, exploração do material e o tratamento 

dos resultados. 

Na pré-análise, após as transcrições, realizou-se o que o autor denomina de leitura 

flutuante e escolheu-se o material para iniciar sua organização com base nas seguintes regras 

apresentadas por ele nesta fase: regra da exaustividade, da representatividade, da 

homogeneidade e da pertinência. Essa preparação do material e organização de dados tem o 

objetivo de constituir o corpus (BARDIN, 1977). 
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A segunda fase, a de exploração do material, consiste em decodificar, de acordo com 

as regras estabelecidas na fase anterior, “[...] os resultados brutos são tratados de maneira a 

serem significativos (falantes) e válidos [...]” (BARDIN, 1977, p. 101). Definiram-se, assim, 

as categorias/eixos temáticos a fim de qualificar o material (Apêndice E). 

Na etapa seguinte, tratamento dos resultados, iniciou-se o processo de categorização. 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão de 

caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p. 117). 

 

A categorização envolveu duas etapas importantes: a etapa de inventário, para isolar 

os elementos; e de classificação, para organizar as mensagens (BARDIN, 1977). 

Segundo Bardin (1977), um conjunto de categorias boas deve possuir as seguintes 

qualidades: a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a objetividade e a fidelidade, e 

por último, a produtividade.  

Em uma visão ampla, o debate possibilitou a produção de conhecimentos relativos 

aos saberes dos coordenadores pedagógicos relacionados à formação inicial e contínua, à 

atuação desse profissional, e às atribuições e demais relações implicadas na atuação da 

coordenação. Deste ponto, destacam-se as duas categorias centrais, emergentes da análise de 

conteúdo, provenientes dos relatos orais nos grupos focais: a primeira relativa à natureza dos 

saberes da profissão e formação profissional e, a segunda, às vivências na profissão. 

A categoria sobre a natureza dos saberes da profissão e formação profissional refere-

se a diferentes fontes de saberes – vindos da formação inicial, dos saberes da prática e da 

formação em serviço – inspirados nos pressupostos de Tardif (2002), quando expõe que os 

saberes profissionais parecem ser plurais, compósitos e heterogêneos. Segundo este autor os 

conhecimentos e as manifestações do saber-fazer e do saber-ser dos profissionais acabam por 

ser bastante diversificados e decorrentes de diversas fontes, nas quais se supõe que a natureza 

também seja diferente, ou seja, diante do pluralismo do saber profissional ele propõe um 

modelo tipológico com o intuito de classificar esses saberes e evidencia que “[...] nesse 

sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de 

saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos 

outros atores educativos, dos lugares de formação, etc.” (TARDIF, 2002, p. 64). 

A categoria de vivências na profissão reúne os aspectos intrínsecos do profissional da 

coordenação pedagógica referentes às especificidades do trabalho na educação infantil; aos 
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processos relacionais da coordenação pedagógica com a equipe; à supervisão de práticas e ao 

desenvolvimento profissional da equipe; à constituição do projeto pedagógico e dos planos de 

ação; ao desenvolvimento das práticas educativas da instituição; à relação com o diretor; à 

relação com os demais membros da equipe gestora; à atuação profissional face às demandas 

institucionais. Assim como Tardif (2002, p. 68), compreende-se que “[...] o desenvolvimento 

do saber profissional é associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus 

momentos e fases de construção [...]”. Dessa perspectiva, a experiência de trabalho e as 

vivências dos profissionais são fontes de conhecimentos e de aprendizagens, e a construção 

desses saberes decorre, também, da própria carreira profissional. 

 

5.1 Natureza dos saberes da profissão e formação profissional 

 

Ao examinar o conjunto de manifestações ou relatos dos coordenadores pedagógicos 

nos grupos focais
25

, é possível reencontrar-se com a perspectiva defendida por Tardif (2002) 

de que há diferentes naturezas de saberes do profissional da educação advindos de múltiplas 

fontes de aquisição. Esses saberes são classificados pelo autor em: saberes pessoais dos 

professores, aqui se concentram a família, o ambiente de vida, a educação escolar, ou seja, a 

história de vida da socialização primária; saberes provenientes da formação escolar anterior, 

concentram os estudos como um todo antes da formação profissional; saberes provenientes da 

formação profissional para o magistério, são os cursos de formação de professores; e os 

saberes provenientes das ferramentas dos professores, livros didáticos, cadernos, etc. Como 

apontado pelo autor, a pluralidade destes saberes tem fontes sociais de aquisição variadas e 

consequentemente diferentes modos de integração ao trabalho.  

É interessante verificar que no edital, no último concurso público de acesso para 

coordenador pedagógico da Prefeitura de São Paulo, em 2011, foram exigidos dos candidatos 

conhecimentos referentes à legislação vigente até 31/12/2010 e conteúdos da bibliografia que 

se concentravam em torno de três grandes temários: (a) gestão escolar para o sucesso do 

ensino e da aprendizagem; (b) currículo e programas; e (c) educação e sociedade. O subitem 

1.2 do edital traz “[...] a unidade educacional como espaço de formação continuada e de 

aperfeiçoamento profissional voltado para qualificação da ação docente [...]” (SÃO PAULO, 

2011), ou seja, os saberes exigidos ao coordenador pedagógico são amplos e não se 

                                                 
25

 É fundamental salientar que nestes relatos estão implicadas as relações, concepções, crenças, histórias de vida, 

contextos e formações destes profissionais, cada qual com suas vivências, experiências e saberes.  
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distinguem nas diferentes etapas da educação básica e apresentam este profissional como uma 

figura importante na formação continuada. Desse modo, ao se analisar as 18 atribuições 

previstas nesse edital, conclui-se que a atuação do CP é bem abrangente. 

Na voz dos coordenadores pedagógicos, participantes neste estudo, foram levantadas 

questões referentes à formação inicial e continuada de professores e coordenadores 

pedagógicos, os saberes necessários ao coordenador pedagógico no exercício da sua atuação, 

o suporte e a formação fornecida ao profissional da coordenação pelos órgãos centrais da 

Secretaria Municipal.  

 

5.1.1 Saberes provenientes da formação inicial 

 

A primeira questão levantada pelos CPs foi à formação inicial e os seus entraves. As 

declarações expõem as dificuldades na formação dos professores e as lacunas na própria 

formação inicial para a coordenação pedagógica, muitas vezes, postergando para a formação 

continuada, a apropriação de conhecimentos importantes que deveriam fazer parte da 

formação do profissional na graduação. Como exemplo, destacam-se as menções dos 

participantes do Grupo A:  

 
Eu acho que já começa na Universidade, a Universidade já não forma o 

coordenador pra gerenciar grupos, pra relações interpessoais, pra contextualizar 

as práticas. Já forma de um jeito burocrático, de um jeito teórico, já não forma pra 

esse desafio de chegar num equipamento e construir com outras pessoas, com 

outros humanos. Então, acho que esse desafio já começa errado, entre aspas. 

(CP1A, grifos nossos). 

 

Na verdade a Universidade nos forma a todos burocratas desde os professores, até 

e, principalmente, os diretores... Deixa eu só falar uma coisa da formação inicial a 

gente, eu tive uma formação muito ruim, eu fiz magistério (...) mas na década de 

90 tinha o CEFAM que era ótimo. (CP2A, grifos nossos). 

 
(...) eu acho que a burocracia que a gente tem, ela também judia, ela também 

castiga e a gente se escraviza e eu não sei até que ponto a gente precisaria fazer 

isso. O professor sai da universidade preenche o quadrado, se tira o quadrado ele 

não preenche mais. (CP7A, grifos nossos). 

 

(...) Isso é claro que isso tem a ver com a formação inicial, com a formação 

continuada, mas tem a ver com isso que você está chamando de disponibilidade. 

Veja quando eu fui para o CEI eu não sabia nada de bebês, a minha formação de 

Pedagogia tinha me falado de bebês um tantinho assim e depois eu fui descobrir 

que eu não conseguia nem fazer um diálogo aproximado daquilo que eu tinha 

aprendido, Pedagogia eram quatro anos e depois mais aquelas coisas que a gente 

fazia de coordenação, de direção, tinha um nome habilitação, ou seja, você passa 

seis anos na faculdade, você conhece quase nada de bebês, eu falo quase nada, 

mas eu podia falar nada e um dia você é coordenadora de um CEI, você dorme 

num lugar e acorda no outro e o que você faz quando você não conhece aquilo que 

está lá? Você tem que aprender e você aprende que o seu local de trabalho é fonte 
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de seu conhecimento, eu fiquei durante anos na sala do berçário porque eu 

precisava aprender quem era os bebês e como eu aprendia, com as professoras dos 

bebês que eram a minha fonte de conhecimento sobre eles e com eles, era ficando 

com eles que eu podia ajudar naquele processo inteiro da formação, agora se eu 

não quiser como coordenadora nunca entrar na sala do berçário ou ficar só um 

pouquinho eu também posso (...). (CP8A, grifos nossos). 

 

 

Kramer (2005), ao refletir sobre o campo das políticas direcionadas à infância, 

analisa a formação dos profissionais em educação infantil e afirma que “[...] temos tido 

historicamente avanços, retrocessos e impasses [...]”, infelizmente, “[...] ganhando muitas 

vezes no discurso, perdendo, contudo, nas ações concretas [...]” (KRAMER, 2005, p. 118).  

Barbosa (2016) contribui com as reflexões sobre formação inicial e docência na 

educação infantil, enfatizando que a docência necessita ser compreendida como uma 

construção social e geracional, um processo que busca construir teorias em diálogo com as 

experiências, que é preciso indagar, problematizar, deslocar, desnaturalizar: as teorias de 

formação docente, e assim, 

 

[...] procurar nos conhecimentos específicos da área da educação infantil elaborados 

a partir da observação e indagação das especificidades da prática cotidiana em 

creches e pré-escolas, das interações com as crianças e as famílias, com análise dos 

contextos de função social das escolas de educação infantil, das reflexões sobre a 

infância, as culturas infantis, a relação arte e criança e muitos outros caminhos, não 

convencionais, para pensar e praticar a formação inicial e a docência na educação 

infantil. (BARBOSA, 2016, p. 138). 

 

A formação inicial é um ponto de unanimidade quanto à questão da formação dos 

professores na educação infantil. Tendo em vista que esse professor, ao longo da carreira, 

poderá acessar o cargo de coordenação pedagógico, com os mesmos saberes do professor que 

estará sob seus cuidados, na fala dos participantes mostra-se um dificultador do trabalho a ser 

desenvolvido. 

Sendo assim, percebe-se que, na formação inicial dos profissionais de educação 

infantil, conforme já enunciado anteriormente, a ação docente, os conhecimentos e saberes 

sobre as crianças e infâncias, os contextos e cotidianos, tanto de professores como de 

coordenadores pedagógicos, são fundamentais ao exercício profissional; contudo, pelas 

declarações dos participantes nesta pesquisa ainda não se obteve qualidade nas ações e 

práticas desenvolvidas, pois a coordenação pedagógica requer uma formação inicial mais 

consistente e específica.  

Conforme enunciado no capítulo 2, a formação inicial dos profissionais de educação 

infantil mostra-se como o grande desafio para uma política nacional da primeira infância.  
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Kishimoto (2005) enfatiza a questão quando pontua que, mesmo com as reformas nos cursos 

de graduação, acumulam-se os problemas na formação, decorrentes da pouca clareza do perfil 

profissional desejado nos cursos de formação. A situação é agravada pela falta de formação 

para os gestores na educação infantil, ou seja, os coordenadores pedagógicos na educação 

infantil possuem os mesmos saberes e são formados no mesmo curso que os professores que 

vão coordenar. Desta perspectiva, falta a clareza necessária de um currículo de formação 

inicial que seja adequado aos anseios e desafios formativos e práticos para atuação 

profissional dos coordenadores pedagógicos e dos demais profissionais. 

   

5.1.2 Saberes provenientes da formação contínua 

 

Os relatos da CP7B e da CP2B (integrantes do Grupo B que não participam do grupo 

de estudos) indicam contextos da formação com os professores que discutem a 

sustentabilidade, o humano, a interlocução de humanos e o meio, as necessidades de trabalho, 

colaboração e relações em conjunto em contrapartida ao individualismo, e como uma das 

falas da CP7B diz, “[...] não é uma coisa que vem de fora pra dentro, vem de dentro pra fora 

[...]”.  

 

Eu comecei agora aqui na EMEI, o ano passado estava como designada na EMEI 

A., os desafios são muitos, o ano passado eu sendo da própria unidade eu tinha um 

outro tipo de desafio (...) eu acabei pegando uns textos para o PEA que fala de 

meio ambiente e sustentabilidade, e uma coisa que eu achei super bacana é, antes 

de você falar qualquer coisa, você tem que olhar pra si, ter o seu amor próprio, 

como você trabalhando com criança, se você não tem esse olhar, se você não se 

ama como pessoa, não se respeita, se você não tem as suas crenças em certas 

coisas, como você vai passar isso pra sua criança, não adianta você falar que tem 

que ter sustentabilidade no problema do lixo, não é uma coisa que vem de fora pra 

dentro, vem de dentro pra fora (...) olha que eu sempre trabalhei em educação 

infantil, só trabalhei com crianças maiores quando eu não era da prefeitura, estou 

vendo essa necessidade de chegar nas pessoas quando você propõe uma coisinha 

diferente, você  vê o quanto isso desajusta, desequilibra, já vai inventar. (CP7B, 

grifos nossos). 

 

O que você falou da sustentabilidade, como eu sou professora de biologia, a gente 

estuda muito é que o ser humano está deixando de ser humano, a gente está muito 

individualista, que não se conversam, pares que não se conversa, que se boicotam. 

(CP2B, grifos nossos). 

 

A CP6A, no momento do grupo focal, estava compondo a equipe da DIPED (Divisão 

Pedagógica) de uma DRE da SME. Ela relata a diferença e a constatação nos discursos dos 

CPs e dos professores, nas formações oferecidas por um órgão central, que espera que o CP 

desenvolva, na formação contínua com suas equipes, a política pública educacional vigente. 
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A gente vê essa diferença muito grande [quando tem formação de CP e professores 

pela DIPED], a gente nota, a gente faz as formações, apresenta os documentos, 

apresenta o que a gente tem de política pública pra infância, quando a gente tem 

encontro com os professores aí a gente vê com clareza o quanto muitas vezes não 

chega. (CP6A, grifos nossos). 

 

Em continuidade ao seu relato, a CP6A expõe a distância entre o discurso e a prática 

das unidades, a clareza e coerência nos discursos, mas que isso não reflete o que acontece nas 

práticas das unidades educativas. As dificuldades de implantação de uma política pública, as 

dificuldades da ação do CP na unidade e a falta de interlocução das formações promovidas 

pela SME.  

 

O que me preocupa hoje, desde o início do ano, entrei no final de janeiro, com os 

coordenadores nessa DRE é uma clareza no discurso e quando a gente vai mais a 

fundo, quando a gente se aproxima, dialoga a prática, quando a gente vai nas 

Unidades, a gente vê esse distanciamento muito grande entre o discurso e a 

prática, o vivido, as formações, o real, o que acontece (...) tem dificuldades 

enquanto aprofundamento teórico, de conhecimento mesmo, o que isso, o quanto 

eu tenho de aprofundamento e estudo nisso. Outras têm todo esse fundamento, 

este estudo e dificuldades no diálogo com o professor, diálogo de metodologia de 

formação, de relação com o professor. Têm coordenadores que já tem aquela 

dificuldade de articulação com a gestão, com autonomia, aí não consegue avançar 

por conta disso, então tem alguns fatores que eu estou notando nesses poucos 

meses que vai causando isso na unidade. Agora o que me assusta é quando eu 

estou com os professores e vejo esse distanciamento daquilo que a gente vem 

fazendo, tanta formação e às vezes com alguns discursos, algumas dinâmicas 

meio repetitivas e chega na unidade... Isso vem me preocupando muito, qual é o 

impacto da nossa formação com os coordenadores pedagógicos lá no chão da 

escola? E esse burocrático é um nó na unidade, é o que você falou têm diretores que 

cobram muito isso do coordenador e não sabe identificar qual é o papel do 

coordenador naquele espaço, então aquele coordenador fica ali no processo 

formativo não faz nada, só faz PEA, só fica estudando, não está fazendo nada de 

fato e cobram esse serviço burocrático e tem o coordenador que se esconde por 

detrás disso, eu como coordenadora, me vi muitas vezes nessa situação querer 

fazer muitas coisas em relação à formação e é isso que eu acredito que faz parte 

do meu papel e não consegui também por conta desse monte de demanda que tem 

que ser compartilhada, um professor falou pra mim uma vez, em vinte e tantos 

anos de carreira que eu tenho, eu nunca tive um coordenador que fosse 

coordenador pedagógico exclusivamente, nunca, eu sempre tive coordenadores 

mergulhados no burocrático, uns conseguem outros não, uns tentam outros não e 

ele me deu um puxão de orelha nesse sentido (...). (CP6A, grifos nossos). 

 

A CP8A relatou a falta de apropriação dos materiais e publicações da SME, para 

além dos materiais, como fonte de formação, reflexão sobre as concepções e avaliação 

institucional no interior da unidade. 

 

Ontem no curso, os indicadores têm sido amplamente estudados, por exemplo, aqui 

no CEU é ponto de formação, as meninas dão cursos, cursos e cursos de 

indicadores, a pauta ontem era sobre escuta, a gente pega os indicadores da 

presença e da importância da escuta das crianças nos indicadores. A primeira 

pergunta que eu fiz é se todo mundo conhecia primeiro, todo mundo já leu? 

Alguns balançaram a cabeça, outros não, vocês estudaram os indicadores? Para 
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além de indicadores, ele contém princípios importantes de pautar a educação das 

crianças bem pequenininhas, ele é um bom documento para pautar meu olhar na 

documentação, ele vai me colocando lentes importantes para eu observar e muitas 

vezes esse documento vem no dia que está escrito no diário oficial, eu aplico, eu 

sou da dimensão três, eu só li a dimensão três, eu vou lá e aplico a dimensão três, 

eu escuto e ele se torna episódico, só depois no outro ano, eu acho que quando a 

coordenadora diz assim que ela dá devolutivas e da opinião dos professores em 

conteúdo formativo, da reflexão dos professores sobre o conteúdo formativo eu acho 

que é um pouco isso, mas é difícil. (CP8A, grifos nossos). 

 

Os CPs do Grupo B relataram como veem a formação promovida por um órgão 

central, como lidam com a mudança na gestão municipal e as dificuldades que encontram com 

as mudanças institucionais. 

 

Eu sou coordenadora da EMEI A., eu concordo muito com o que a CP5B falou, a 

gente sempre conversou muito sobre isso e eu cheguei numa realidade. Eu penso 

exatamente assim. Eu acho que tem que ser essa linha de trabalho, você tem que 

desestruturar e amolecer o que está durinho para tentar ver o que está 

acontecendo, o que está se passando e ver uma esperança nisso... Eu cheguei na 

escola num momento em que elas já estão muito endurecidas... Eu não estou 

encontrando mais espaço para amolecê-las e eu estou me percebendo 

endurecendo também, que é o que a gente sente falta, a falta das nossas 

formações. Eu vi assim, a gente teve uma mudança de gestão, nenhuma das duas 

é ruim, mas as duas faltam coisas pra gente (...) agora a gente tem que pensar que 

a gente tem formadores de educação infantil que são de EMEF e isso é 

gravíssimo... {CP1B: e está desmontando um trabalho que a gente fez a duras 

penas que é não escolarizar a educação infantil, que é o contrário do que estão 

falando...} É visível... {CP1B: este ano as falas são muito difíceis, complicadas, dá 

pra assustar...} {CP2B: isso acaba, dá para ver quando a gente volta para sala de 

aula, o professor fala: “Ah! agora mudou tudo de novo...”} mas, isso eu trabalho 

com as professoras, igual CP5B é o que a gente tem, mudou a gestão, você mantém 

os documentos no primeiro ano da gestão, a partir do segundo, você esquece 

aquilo, é diferente, a abordagem é outra. A partir do momento que você olha, 

aborda toda essa documentação, leva em consideração toda a documentação para 

montar um plano do ano, pra montar uma reunião pedagógica, então aguardamos 

nova documentação ou nova abordagem. Não que as pessoas não sejam boas, as 

pessoas são ótimas, o problema é o que está sendo focado, o que vai ser trabalhado 

conosco, a gente já sabe que... (CP6B, grifos nossos). 

 

Sem contar que a gente tem um distanciamento do grupo, muito grande, da 

formação da educação infantil, eu não sei se é o começo dessa gestão, eu não sei 

explicar o que acontece, eu sinto realmente como se nós estivéssemos sozinhos 

navegando águas turbulentas, sozinhos. Você busca apoio, as pessoas até estão 

ali, mas não estão ali. Nós tivemos dois encontros e foi muito complicado mesmo. 
(CP5B, grifos nossos). 

 

Fullan e Hargreaves (2000, p. 29) evidenciam que “[...] nem estratégias de cima para 

baixo ou de baixo para cima parecem funcionar [...]”, e listam algumas, das muitas, razões 

para que isso ocorra. 

 os problemas em si são complexos, de difícil solução, considerando-se os 

recursos disponíveis; 

 os prazos estão fora da realidade, porque os que elaboram as políticas querem 

resultados imediatos; 

 as tendências à modismos e à soluções rápidas são frequentes; 
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 as soluções estruturais (por exemplo, a redefinição do currículo, o aumento das 

avaliações e dos testes) costumam ser as preferidas, embora não envolvam 

questões subjacentes de instrução e de desenvolvimento dos professores; 

 os sistemas de apoio subsequentes para a implementação das iniciativas políticas 

não são oferecidos; 

 as várias estratégias que não apenas fracassam em motivar os professores a 

implementar melhorias, mas também os alienam ainda mais de sua participação 

nas reformas. 

 

Dessa perspectiva, Oliveira-Formosinho (2009, p. 261), quando menciona o 

macrossistema político, enfatiza que é importante que a política educativa não substitua as 

escolas, mas antes – porque afeta as instituições e os seus atores – que “[...] desenvolva 

políticas educativas que facilitam a inovação e a mudança, que deve ser local e não central 

[...]”, ou seja, “[...] o centro deve facilitar os movimentos locais de reconstrução 

contextualizada da prática profissional [...]”. 

As narrativas dos CPs do Grupo B, que se seguem, denotam a complexidade da 

formação em serviço pelos órgãos centrais, bem como mostram que esse grupo se apoia 

nessas orientações e formações. 

 

Você não desconstruiu essa concepção, você primeiro desconstrói e depois 

constrói, uma demanda que não está dando suporte, a orientação de DRE, SME e 

Governo Federal vem com uma cobrança de alfabetização, mas não dá o suporte 

por que meios se dá essa alfabetização. A alfabetização na educação infantil ela 

acontece na maioria das vezes, só não acontece com aquele que... na maioria das 

vezes ela vai acontecer. Mas, acontece que não trabalhou concepção. Quando o 

professor vê que ele vai trabalhar ela usa a silabação, o caderno, o que ele tem na 

mão, montar uma apostila, não sai da ordem, A, B, C, D... A referência que ele foi 

alfabetizado e o que ele ouve, isso funciona... E bate naquilo que você falou, o 

alfabetizar é concreto, eu tenho algo pra mensurar, eu já dei o L e pra apresentar 

pra alguém se me questionar. Agora quando a gente está trabalhando jogos, 

leitura, brincadeira, eu estou trabalhando tudo, mas eu não tenho como mensurar 

quais que ele assimilou. (CP1B, grifos nossos). 

 

Mas, a gente acabou indo para concepções de educação e a formação (...) quando 

ao mesmo tempo que numa gestão anterior você fala de um currículo integrador e 

que não veio do nada, com certeza veio de uma discussão anterior, mais ampla do 

que a Prefeitura (...) eu acredito nessa concepção, eu, mas as pessoas não 

acreditam nela, essa concepção não foi totalmente discutida, colocada, implantada 

e aceita e digo mais que quando a gente olha pra orientações curriculares do 

Fundamental II e vê os livros das Orientações Curriculares, muito professor 

pegou o livro: “ah! que bonitinho”, a concepção é essa, fechou o livro e colocou 

dentro do armário da sala e fez o que queria e eu sinto na educação infantil, na 

EMEI também, eu sinto que se você não conquista o professor de verdade fica só 

da boca pra fora e se você obriga ele fazer, ele vai cumprir tabela, protocolo e 

acabou, ele vai fazer o que não acredita, e não vai funcionar de nenhuma forma. 

(CP8B, grifos nossos). 
 

Os próprios CPs relatam que necessitam de saberes específicos para sua atuação, 

como, por exemplo, uma visão ampla do que seja a formação de professores de educação 

infantil e quais são os subsídios necessários à formação. Segundo as narrativas essa formação 
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ainda se mostra fragilizada, pois são saberes específicos que se “complexificam” devido à 

natureza da atuação. 

 

5.1.3 Saberes provenientes de aprendizagens experienciais na profissão 

 

Devido à insuficiência e à crítica ao modo de conceber a atuação dos professores na 

educação infantil, que se configura na ação em relação a/entre sujeitos, inicia-se a discussão 

sobre os saberes dos profissionais baseados na reflexão crítica, como produtor de 

conhecimento, estudioso intelectual, pesquisador, investigador da prática reflexiva, 

profissionais autônomos, com autoria nos processos de profissionalidade e identidade 

profissional (NÓVOA, 1995, 1999, 2002; DAY, 2001; TARDIF, 2002). A discussão sobre os 

saberes dos professores já está presente na literatura há algum tempo, conforme já apontado; 

porém, os saberes dos coordenadores pedagógicos e os dos gestores, de um modo geral, ainda 

são um lócus a desbravar. 

Diante disso, os participantes relataram as experiências da profissão, assim como os 

percalços de uma atuação que exige uma postura profissional e saberes específicos. 

Os recursos metodológicos do CP, os registros elaborados pelo coordenador 

pedagógico, como meio de reflexão da/na prática educativa, se mostraram um grande desafio 

para ambos os grupos de profissionais.  

Existem CPs que já estruturaram em suas unidades esse processo, muitos ainda não 

conseguiram e expõem as situações que dificultam ou até mesmo impedem essa ação, já 

outros relatam que não conseguem fazer com propriedade a devolutiva dos registros aos 

professores. 

A documentação revela valores, competências, singularidades e necessidades de 

bebês e crianças, mostra-se como um veículo de representação das interações, brincadeiras e 

contextos, traz implícita a cultura das infâncias como uma ferramenta dialógica no/do 

processo de reflexão e subsídio da prática docente, a fim de um aperfeiçoamento constante, 

tanto individual como coletivo. É um instrumento de grande valia na formação contínua e 

desenvolvimento profissional da comunidade educativa.  

Existem diversas maneiras de registrar e documentar as experiências vividas e 

diferentes formas de manuseio, seleção e utilização dos conteúdos, com as quais se processam 

essa documentação. Esse processo exige dos envolvidos um olhar acurado e escuta atenta às 

sutilezas, uma observação reflexiva e sensível, uma interpretação de sentidos e significados 

subjetivos, uma análise profunda com a valorização da participação, das interações e relações 
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entre pessoas e contextos, pessoas e materiais, pessoas e subjetividades, pessoas e o 

experienciado/vivido/proposto. 

Oliveira-Formosinho e Azevedo (2002) dizem que a documentação não é uma 

atividade neutra, “inocente”, ela carrega concepções e influências, tanto de seus autores 

quanto da instituição, revela uma imagem de criança e seu papel na educação. 

 

O ato de documentar nunca é ‘inocente’. Envolve a observação e esta não é 

totalmente objetiva, neutra, porque requer a presença do indivíduo e envolve sempre 

participação. Observar significa sempre escolher, limitar o campo de observação ao 

que se quer observar. Os critérios para se observar, documentar, dependem das 

crenças, valores, conhecimentos teóricos daquele que observa e documenta. Por isso, 

a documentação demonstra os nossos sentimentos, crenças e valores. Por outro lado, 

a relevância do que deve ser documentado depende do contexto pedagógico em que 

se enquadra e o que é importante em um contexto pode não ser valorizado em outro. 

........................................................................................................................................  

Ajuda a identificar os direitos e posições que a criança tem na instituição e quais as 

principais influências, sociais, políticas, filosóficas, que informam e dão forma às 

práticas educacionais. Assim, a documentação favorece o sentido crítico dos práticos 

e constitui em si um processo de aprendizagem. Esse processo serve como ponto de 

partida para a reconstrução do trabalho pedagógico. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

AZEVEDO, 2002, p. 133-134).  

 

Conforme a reflexão da autora, percebe-se que documentar tem uma finalidade, 

exprime considerações e análises de uma seleção, com princípios éticos, estéticos, filosóficos 

e políticos. Mesmo com tais influências pode constituir-se como base instrumental reflexiva 

para os profissionais da educação infantil.  

Zeichner (2008, p. 545) esclarece que a reflexão em si mesma significa muito pouco, 

todos os professores, de alguma maneira refletem, mas o que “[...] é importante considerar o 

que queremos que os professores reflitam e como [...]”, com definição de foco e qualidade na 

reflexão.  

A documentação pedagógica é uma ferramenta indispensável na construção de 

experiências positivas e como suporte para o crescimento profissional, se dá em um processo 

não apenas no campo teórico/epistemológico, mas também no das experiências e vivências, 

mediante observação, escuta e narrativa para compreender e registrar o vivido (SÃO PAULO, 

2015b). 

Assim, a documentação representa “[...] testemunhos do valor da infância e das 

competências e necessidades de bebês e crianças [...]”, que está além do próprio registro 

escrito (SÃO PAULO, 2015b, p. 67). 
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Documentar, portanto, pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da 

realidade vivida coletivamente. Nesse sentido, a documentação pedagógica exige 

uma atividade sistemática e atenta de observação e de reflexão sobre a vida diária na 

escola, com base numa concepção teórica e em intenções pedagógicas que orientem 

as práticas educativas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo. A documentação pedagógica propõe-se a 

comunicar as vivências e as experimentações de bebês e crianças, suas descobertas, 

criações, ideias e aprendizados expressos pelas linguagens de expressão, permitindo 

a percepção e reflexão docentes sobre o que as crianças pensam, fazem, falam, 

teorizam, problematizam sobre os desafios que lhes são apresentados. Assim, a 

documentação valoriza a autoria e o protagonismo infantil, assim como a autoria e o 

protagonismo docente. (SÃO PAULO, 2015b, p. 66). 

 

Sob essa ótica, quando há a construção de processos de documentação pedagógica, 

como elementos mobilizadores da prática pedagógica e registro das vivências e experiências, 

pode-se, pela reflexão documental, propiciar o desenvolvimento profissional a partir do que 

emana desse instrumento. Na perspectiva dos CPs, a falta de formação específica e contínua, a 

apropriação de recursos metodológicos, para que possam ser formadores em seus contextos, 

são grandes obstáculos, como expresso pela CP2B, “[...] como eu vou fazer com os 

professores se eu não consigo comigo?”. Essa questão foi levantada com mais frequência 

pelos CPs do Grupo B, quando pontuaram em suas narrativas: 

 

Realmente, a educação infantil é uma etapa muito importante, mas realmente 

esquecida. Eu particularmente sinto muita falta das formações para educação 

infantil. Passei por EMEF também, mas só na educação infantil que a gente realiza 

ainda o ideal do professor. Eu tive amigas que passaram no concurso, foram 

escolher como coordenadoras, todas querendo ir para EMEF, eu falei, olha quer 

fazer alguma coisa vai para educação infantil, lá nós ainda conseguimos, com todas 

as dificuldades, fora de lá nós não conseguimos, vamos entrar para o ensino 

quadradinho e vamos perder a universalidade e para minha felicidade duas 

compraram a ideia, ficaram e se apaixonaram. Eu sinto muita falta mesmo de um 

estudo sistemático, a escola consome demais a gente, demais, demais mesmo... A 

função do cargo de CP é de solidão, é de estar só, embora a gente esteja cercada 

por várias pessoas da Educação e meio que todo mundo se volta pra você de todos 

os setores da escola, como se você de alguma maneira você tivesse resposta pra 

tudo. {CP1B: você é única para aquela pessoa, mas ela não entende que você é só 

para todos...}. Isso me gera uma angústia. (CP5B, grifos nossos). 

 

Pela narrativa da CP5B, “a falta de um estudo sistemático” é um grande dificultador 

à sua atuação profissional e essa questão gera angústia diante das demandas cotidianas. 

 

Eu fico pensando, a gente vai encontrando, eu achei muito rico a fala dessa 

coordenadora, é o olhar de como eu me identifico o meu papel na formação é fazer 

a professora pensar sobre o que ela faz, mas eu fico pensando eu, em que 

momento eu estou pensando para o que eu faço o outro a pensar. Eu me faço essa 

pergunta o tempo todo, pensar e você viaja nos pensamentos na minha sala, 

sozinha, pra ver se eu me organizava e entrou uma pessoa e ficou me olhando assim 

e não tinha ninguém, estava eu ali com trinta pensamentos, e por quê? Se eu não 

encontrar um caminho pra eu nessa estratégia que eu estou estabelecendo. Essas 

duas semanas de recesso foram muito boas, porque não tinha ninguém na escola e 
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eu consegui olhar os processos, eu consegui olhar os encaminhamentos e olhar, revi 

o PP. {CP8B: e não deu para fazer cinco por cento aposto...} sim, não deu... isso 

me deixa angustiada, eu quero fazer isso igual ela fala, eu acho que tem que ser isso 

mesmo, te ajudar a pensar na sua prática, naquilo que você está fazendo e 

ressignificar isso, porque às vezes você está com um viés... e eu? como é que eu 

posso tornar o processo do outro, facilitar o processo do outro, num aspecto 

reflexivo, se eu não consegui um caminho pra mim, eu preciso conseguir esse 

caminho pra mim, porque passa por mim... (CP5B, grifos nossos). 

 

A CP5B trouxe uma importante reflexão sobre como o CP, como formador em sua 

unidade educacional, poderá “facilitar o processo do outro”, se ele julga não ter os 

conhecimentos necessários em sua própria formação. Em sua fala é um processo que passa 

pelo CP, o de ressignificação da prática educativa. 

 

Eu resolvi no meu primeiro ano de coordenadora, porque você dorme professora e 

acorda coordenadora, você vai trabalhar... cadê meu giz? cadê meu apagador? 

cadê meu diário de classe? cheguei numa escola que só tinha o PEA. Eu cheguei, 

gente, eu não estou sabendo de nada, eu não estudei nada, todo mundo aqui é muito 

inteligente, nós vamos debater, levantar as questões e achar as respostas, todo 

mundo vai conseguir discutir. Eu entrei às 8 h da manhã, meio dia teve PEA... 

(CP8B, grifos nossos). 

 

Nos relatos dos CPs (Grupo B), verificou-se a necessidade de apropriação de 

estratégias de formação, apoio e suporte formativo e, consequentemente, o desenvolvimento 

de supervisão de práticas
26

. Observou-se que é impossível estabelecer os critérios ou 

aprofundar as reais necessidades de cada CP, pois são individuais e subjetivas, se processam 

de acordo com cada contexto, além disso, os encontros não tiveram como foco levantar tais 

variáveis. Contudo, os próprios CPs narraram, e já foram pontuadas anteriormente, algumas 

dificuldades e necessidades de apoio à sua formação continuada.  

 

Tem mais uma coisa, tenho uma amiga que está fazendo mestrado, ela está em uma 

escola nova e ela pediu mudança de horário que ela cumpriria as oito horas do dia, 

mas ela entraria mais cedo e sair mais cedo e não pode. Professor pode, 

funcionário pode, CP não, dentro da legislação o CP não pode fazer pós-graduação 

não é justificativa para redução de carga horária ou mudança de carga horária por 

disciplina na pós-graduação. É incoerente, porque um pode outro não. {CP1B: e a 

função do CP ela tem que estar alimentada, se ele está se dispondo a se alimentar 

e não há incentivo e não tem nenhum tipo de auxílio pra isso} {CP2B: por isso 

que desestimula, nem a Prefeitura está preocupada, eu estou aqui me dispondo, 

desestimula muito e eles acabam fazendo esses cursos porcarias. Eu preciso de 

alguma forma ganhar dinheiro, você deixa de querer conhecimento.} Falta todo 

mundo da escola saber qual é o papel real do CP, a gente atende solicitação desde 

                                                 
26

 A supervisão de práticas é “[...] reconceitualizada desenvolve-se e reconstrói-se, coloca-se em papel de apoio 

e não de inspeção, de escuta e não de definição prévia, de colaboração ativa em metas acordadas através de 

contratualização, de envolvimento na ação educativa cotidiana (através da pesquisa cooperada), de 

experimentação refletida através da ação que procura responder ao problema identificado. Uma supervisão 

assim concebida requer teorização, práticas e pesquisa [...]” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002b, p. 12). 

Nesta perspectiva, um exemplo de estudo de supervisão que pode ser consultada e aprofundada está em 

Pinazza (2014).  



123 

 

onde está o álcool até como eu resolvo o problema do deficiente. É dos extremos, o 

pessoal não sabe o nosso papel na escola. (CP8B, 02grifos nossos). 

 

Os CPs trazem em suas narrativas que sua formação profissional possui lacunas e 

que eles precisam de aportes para ajudá-los em sua profissão. Essa é uma questão que, por 

diversas vezes, se apresentou nos discursos, denota o quanto a atuação profissional se torna 

complexa, por falta de ferramentas e instrumentos metodológicos adequados, que possam 

ajudá-los tanto na formação com os professores como na sua própria formação continuada.  

Zumpano e Almeida (2012, p. 27) corroboram essas reflexões quando se referem à 

atuação do coordenador pedagógico na educação infantil e mencionam que por meio do 

estudo, bem como pela troca de experiências e conhecimentos, a reflexão permanente sobre as 

teorias subjacentes às práticas, aliada à problematização, atua como formadora e colabora 

para a transformação da/na educação infantil. Os integrantes do Grupo A, que participam do 

grupo de estudos, apresentam essa alternativa como uma possibilidade bem-sucedida e até 

mesmo fundamental na busca de apoio e subsídios à sua formação continuada e aos dilemas 

da atuação no contexto educativo. 

 

Essa busca nossa, é esse colo, esse grupo aqui quando a gente fala e se ouve e lê e 

troca e busca esse apoio acadêmico aqui na Mônica, nos professores, na Letícia e 

na Márcia Gobbi é um acalanto mesmo porque é um lugar muito difícil. (CP2A, 

grifos nossos). 

 

O que eu acho que esse grupo busca porque também tem muitos que não buscam 

porque já estão ensimesmados ou [porque estão certos] de que aquela concepção é 

a melhor ou que não dá pra fazer nada, ou que também, infelizmente, tem muitos 

colegas, que estão nessa perspectiva que está vendo não dá pra mudar nada 

mesmo, que os professores são assim, que sempre a culpa é do outro e eu não 

tenho uma corresponsabilidade nisso ou então me acho acima da dificuldade do 

outro, é o fio da navalha mesmo. (CP1A, grifos nossos). 

 

O grupo de estudos adotou como sistemática de trabalho discussões teóricas sobre 

temas ligados à pedagogia da infância e da educação infantil, ao desenvolvimento profissional 

e organizacional, às culturas docentes e padrões de trabalho e às práticas de supervisão, o que 

na atuação deste profissional é essencial (PINAZZA, 2013, p. 234). 

 

A gente tem essa clareza que a gente não tem esse [apoio/formação], a gente não 

teve isso antes, a gente não tem em alguns lugares e a gente está buscando. É isso 

mesmo... (CP4A, grifos nossos). 

 

Os coordenadores pedagógicos do Grupo B, que não participam do grupo de estudos, 

relataram o quanto a ausência de uma formação centrada e relacionada à educação infantil, 
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com certa frequência e de forma sistemática, se torna um entrave real na atuação do 

coordenador pedagógico.  

A fala da CP1B está de acordo com Clementi (2001), quando este diz que a formação 

do CP se restringe à mobilização pessoal. Essa voluntária, a partir da sessão do grupo focal, 

percebe a possibilidade de encontros formativos entre os pares. 

 

A gente não pode também esperar que a nossa formação seja dada por alguém, a 

gente tem que buscar essa formação, maneiras de buscar uma formação nossa. 

Esse pode ser o primeiro momento de uma formação nossa, de fazer um grupo. 

Não é falta de compromisso, pelo contrário é muito compromisso, só que a gente 

está perdido, sem norte. Como esta gestão não está dando formação por vários 

motivos, acho que está montando, buscando uma identidade do que vai ser, vamos 

fazer a nossa parte. Tentar suprir as nossas necessidades. Cada uma de nós sabe 

alguma coisa, algo diferente que pode ajudar a outra. Isso é muito importante. 

(CP1B, grifos nossos). 

 

Pelas suas falas, os profissionais muitas vezes parecem esperar dos órgãos centrais o 

desencadeamento de ações formativas e fazem uma crítica em relação às formações que já 

acontecem. De acordo com essas CPs as formações atuais não possuem continuidade, clareza 

nos objetivos e nas propostas, e assim, não há possibilidade de mudança e apropriação. 

 

(...) eu me sinto perdida com a formação, fui em dois encontros e vocês estão 

falando da diferença de formação, eu achei que perdi meia dúzia, eu sei que está 

começando a gestão, mas eu entendo que a formação não começou, que num 

semestre você teve dois encontros, você teve duas reuniões de CP, na minha 

opinião a gente não teve formação, isso é uma questão contínua com uma pauta, 

com planejamento do que vai ser dado, não, a gente está estudando isso e nessa 

linha e a gente vai continuar estudando isso. Se eu vou na reunião um dia é um 

tema, no outro dia é outro tema, pra mim não é formação. Em termos de 

concepção de educação infantil o que dificulta e as pessoas sentem muito a 

mudança é que as mudanças não acontecem de fato (...). (CP8B, grifos nossos). 
 

A seguir, destaca-se a CP5B que utiliza as palavras “distanciamento e 

endurecimento” em seu discurso quando relata sobre a atuação, tanto de professores como dos 

CPs, e a falta de formação adequada ao coordenador pedagógico na educação infantil. 

 

Eu fico pensando todos os dias com o coração na mão quando eu tenho que ir 

para formação com as professoras, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso me 

apropriar disso, como eu vou problematizar alguma coisa, se eu não tive esse 

tempo ainda de fazer isso. {CP1B: eu não me apropriei ainda.}. Esse ano eu estou 

na nova EMEI, primeiro quando você chega, tem que reconhecer as pessoas, o 

lócus que você vai trabalhar e uma coisa que eu tenho observado é como o 

sentimento e a emoção das pessoas não está sendo trabalhado também, essa 

dificuldade, muita criança na sala, insuficiência de recursos... Ela vai tomando 

uma proporção que você começa a não enxergar mais as possibilidades e aí 

acontece o que não é pra acontecer, o seu distanciamento e o endurecimento 

frente aquilo que você gosta, porque as pessoas gostam, elas gostam, mas vão se 
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fechando, então eu senti muita a necessidade de trabalhar o sentimento. Eu sinto 

que às vezes falta pra mim não sei se é conhecimento, se é essa a palavra, pra 

analisar aquele material, aquilo que está sendo dado pra mim, o que ela está 

apresentando e eu com alguma propriedade consiga dizer pra ela ou fazer 

algumas inferências naquilo, até problematizando outras situações. Eu sinto que 

isso vem porque falta alguma coisa na minha formação também, falta ou mais 

diálogo sobre isso, mais leituras que ajudem a fazer isso, a gente se debate com a 

falta de pesquisa bibliográfica, onde tem material, quem pode me fornecer isso, 

quem pode sentar comigo, quem pode dividir isso. Eu acho que é por isso que a 

gente pensou em fazer um grupo pra ter essas trocas. Quando você devolve um 

material pra alguém, mais do que você colocar ali que bom, que bacana, a pessoa 

precisa ser alimentada de algumas outras coisas. Quando ela está te mostrando 

alguma coisa, não necessariamente ela está querendo só o elogio, dizer se está 

certo ou se está errado, ela quer um norte às vezes... (CP5B, grifos nossos). 

 

A CP1B tece críticas relacionadas à formação pelos órgãos centrais e a supremacia 

nas discussões voltadas preponderantemente ao ensino fundamental. 

 

Quando eu assumi coordenação já tem 15 anos, quando eu me removi pra cá fui 

parar na EMEI do CEU que tem o tamanho de uma EMEF, tem 630 crianças, 

porém é educação infantil. Eu nunca atuei na educação infantil, nem como 

professora. A gente vem com uma concepção de mensurar dados, sondagens e 

chega na educação infantil não é isso que acontece. Eu fiquei muito perdida. Onde 

eu vejo que essa criança está avançando? E foi uma descoberta muito mágica e o 

olhar da Janaina pra essa fatia da nossa educação é muito pertinente. E a gente 

sabe, não puxando o saco pra nossa sardinha, mas são os primórdios. O que 

acontece na educação infantil vai ser determinante para as demais etapas. 

Infelizmente ela nunca foi priorizada, nem nas formações, equipes de SME... As 

reuniões de início de ano eram sempre para o Fundamental, o que nós vamos 

fazer no Fundamental, quais as nossas metas para o Fundamental. Como se a 

educação infantil fosse... o que a população pensa da educação infantil... é o 

senso comum... mas, nós aqui dentro não podemos fazer isso. É uma luta até nas 

instâncias superiores. Agora eu na supervisão eu consigo ver as escolas, porque a 

gente fica fechado na nossa própria escola, eu vejo como a educação infantil está 

órfã, não tem um olhar. Até as formações. Como eu fui muito tempo de EMEF, você 

sai de uma formação com pauta para um mês e na educação infantil, as formações 

que nós passamos, não que elas sejam ruins, mas tratam de um assunto ali e 

pronto, você não tem desdobramentos para auxiliar o trabalho na escola. E a 

proposta da Janaina é uma luz, da gente se olhar, se analisar, é uma possibilidade 

de entender o nosso papel, essa importância frente à educação infantil. (CP1B, 

grifos nossos). 

 

Os integrantes dos Grupos A e B falam recorrentemente da importância e da falta de 

formação específica para os coordenadores de educação infantil e a busca que fazem para que 

consigam exercer a profissão. Eles têm clareza de que a formação que tiveram não embasa a 

sua prática, sendo, portanto, necessário que se tornem sujeitos da sua formação. 
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5.2 Vivências na profissão 

 

Tardif (2002) conceitua o saber experiencial em: prático, interativo, sincrético, 

heterogêneo, complexo, aberto, pois integra novas experiências, traz a marca do profissional, 

está ligado à sua identidade, é temporal, evolutivo, dinâmico e é um “saber experienciado”, no 

qual “[...] o saber é experienciado por ser experimentado no trabalho, ao mesmo tempo em 

que modela a identidade daquele que trabalha [...]”, é um saber “[...] que se transforma e se 

constrói no âmbito de uma carreira, de uma história de vida profissional e implica uma 

socialização e uma aprendizagem da profissão [...]” (TARDIF, 2002, p. 110), ou seja, se trata 

de “[...] um saber social e construído pelo ator em interação com diversas fontes sociais de 

conhecimentos, de competências [...]” (TARDIF, 2002, p. 111). 

Os CPs relataram questões importantes sobre as vivências na profissão. Uma delas 

foi a produção de registros de maneira sistemática e produtiva que assim reverbere na 

formação dos professores. 

 

Esse exercício é um exercício difícil de ver como é que o outro aprende, mas ao 

mesmo tempo criar umas necessidades que o outro não tem. Quando você falou 

que tem o diário de bardo, nossa, uma coisa assim que eu adoraria ter e eu não 

tive capacidade de chegar nisso, eu sempre truncava nisso, por algum motivo eu 

não tive a persistência que eu achava necessária, importante, mas eu não cheguei 

nisso. Como é que cada um tem faltas, ou tem jeito de pensar... Essa ética é 

fundamental da parte do gestor de você ver coisas que o profissional que está na 

ação não viu e você ter essa ética de chamar o cara no canto e falar, olha eu estou 

vendo isso, isso, isso, eu notei isso, você também notou alguma coisa equivocada 

nessa sua prática? Ou não viu. Porque às vezes ele também viu. E às vezes passou 

batido mesmo, você viu e ele não viu. Acho que esse exercício é um exercício de 

devolutiva que pode ser oral, que pode ser escrito numa folha, pode ser... mas eu 

acho que esse é um exercício ético quando você fala vamos trazer isso para o 

grupo, vamos mostrar isso pro grupo, que essa coordenadora, eu conheci essa 

coordenadora a do excerto [Apêndice C ], ela tinha isso muito presente, essa ética 

profissional. Então quando ela fala que as pessoas não tinham medo de falar, não 

tinham medo mesmo do olhar dela, mesmo sabendo que muitas vezes o olhar dela 

ou do outro podia ser um olhar crítico, um olhar de questionamento, um olhar de 

não concordância, eu acho que esse patamar é importante pra gente nessa função. 

(CP1A, grifos nossos).  

 

Nessa perspectiva, os CPs narraram que falta o hábito do registro tanto aos 

professores quanto aos próprios CPs. Destacam que muitas vezes é elaborado e requerido um 

registro sem sentido, sem significado, restringindo-se apenas a cumprir questões 

administrativas e burocráticas; fazer um registro e uma devolutiva com qualidade requer 

procedimento de estudo; o registro pode significar a constituição de processos formativos 

individuais; o registro elaborado pelo professor é importante e a devolutiva do CP mostra 

acompanhamento, é uma forma de compartilhar dificuldades, como também exige respeito e 
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ética. Existem diferentes formas de registrar e possibilidades de aprendizagem dos adultos por 

meio deles; é preciso qualificar o registro e problematizar como se processa o registro do 

processo de formação e quais os objetivos reais do registro. 

Os CP5B e CP7B pontuaram a dificuldade que possuem na elaboração de uma 

devolutiva para os professores que seja qualificadora da prática na formação do professor.    

 

A fala dessa coordenadora [do excerto] que é um pouco do que eu sinto que é a 

questão da devolutiva. {CP8B: é o que eu tenho mais dificuldade.} Eu tenho 

muita dificuldade de fazer isso, eu estava revendo os materiais, a gente tem 

bastante escrita do que elas fazem, dos planejamentos, devido a todas as demandas 

que a gente tem, elas têm uma sistemática de registros que elas fazem com as 

crianças e eu peço para que elas façam a reflexão de uma atividade que elas 

planejaram, os objetivos e que elas façam a descrição, tem muita coisa rica, muita 

coisa que precisa de intervenção, eu vejo o material {CP7B: e não sabe o que 

fazer...} e eu me vejo consumida por uma série de coisas. Aquela vontade de sentar 

com aquela professora e de fazer as trocas com ela e falar olha que legal isso, isso 

a gente pode transformar, isso é uma coisa que me angustia muito, tem um material 

riquíssimo e... (CP5B, grifos nossos). 

 

Mas, o mecanismo é também entender que não é para mim, o registro de uma 

atividade, que eu estava discutindo com elas essa semana, não é pra mim, eu não 

vou pegar esse registro pra mim, não vou ler, porque eu não vou ter tempo de ler, 

eu vou ser muito sincera, o quanto a gente é absorvida na Unidade, ainda mais eu 

chegando agora, você tem que se apropriar de várias coisas. A minha discussão 

dessa semana foi isso, essa discussão não é pra mim, esse caderno não é meu, uma 

coisa que eu propus pra elas, é pra vocês, pra gente trocar nos horários coletivos, é 

fazer isso, é a troca de experiência. (CP7B, grifos nossos). 

 

A Orientação Normativa nº 1/2013 estabelece que a avaliação deve servir para 

registrar as situações/experiências vividas no cotidiano, como um processo contínuo, para 

identificar potencialidades, interesses e necessidades. A sistematização desses registros 

(relatórios, portfólios, fotos, filmagens, produções das crianças, entre outras) configura a 

documentação pedagógica.  

 

A documentação pedagógica sempre está pontuada no momento histórico vivido, na 

concepção subjacente e na visão que temos do trabalho pedagógico. Pode, também, 

servir para a gestão democrática, quando as várias vozes dos atores e protagonistas 

(meninos e meninas, educadores (as) e famílias) são ouvidas, dando visibilidade aos 

saberes vividos na Unidade Educacional. Por meio da documentação pedagógica é 

possível formular perguntas sobre a maneira como os bebês, as crianças e o(a) 

educador(a) foram se constituindo em sua prática, como o conhecimento é 

construído e que tipo de instrumentos o ambiente oferece para a experimentação e 

para a simbolização dos atores sociais de pouca idade. (SÃO PAULO, 2014c, p. 23). 
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Os textos legais
27

 expressam a exigência e a relevância desse instrumento da 

avaliação na educação infantil. A sua importância e a construção real dos dispositivos de 

registro favorecem o acompanhamento dos bebês e crianças e orientam o planejamento e o 

replanejamento das ações pedagógicas. Contudo, os CPs relatam fragilidades de como a 

documentação pedagógica se processa em seus vários aspectos de elaboração, construção, 

utilização e reflexão no interior da Unidade. 

 
As conversas que eu estou tendo com a CPs agora nesse fechamento de semestre foi 

até esse mesmo PEA, avaliação, relatório descritivo, aí vem um pouco antes da 

devolutiva, ela pontuou aqui as avaliações do jeito que são feitas elas não 

funcionam, pra quem é, principalmente esse modelo de avaliação, principalmente 

esse modelo que foi instituído na educação infantil, ele é bárbaro, eu avalio muito 

bom, onde você tem possibilidade de colocar no portfólio, foto, fala de criança, 

descrição da sua atividade, uma ideia bárbara, mas ainda há um equívoco do 

professor frente a essa avaliação, essa avaliação não é nem pro pai e nem pro 

aluno é pro próprio professor e do fazer do professor, se a criança não conhece a 

cor verde, que cor que ela já conhece, ele conseguiu assimilar essa cor, que 

caminhos, perceber qual seja a área de conhecimento que atrai mais e elas falam 

‘olha gosta tanto do momento de arte’, mas na roda de leitura ele não fica quieto, o 

meu caminho vai ser esse pra tocar essa criança, na hora que ela está descrevendo 

ali é o momento dela se autoavaliar, é pro professor, mais do que pro pai, pro 

aluno. Esse menino não sabe nada, legal ele tem três, quatro anos... {CP8B: mas, 

o que é não saber nada? É isso que eu fico me perguntando.} De que perspectiva? 

Problematizar os objetivos da avaliação. (CP1B, grifos nossos). 

 

Segundo os depoimentos dos CPs, as estratégias elencadas, organizadas e 

sistematizadas por eles para formação em suas unidades estão ancoradas em um plano de 

formação. 

 

Eu vejo que também se você não tem clareza de um plano de formação o grupo 

não te enxerga nem como par experiente, nem como par avançado (...) o 

planejamento efetivo muda o plano de formação você tem que mudar... (CP3A, 

grifos nossos). 

 

A CP1A acrescenta dados relevantes quanto ao plano de formação, colocando a 

questão de que quando este plano, elaborado pelo CP, não faz sentido para os professores e 

para o coletivo daquela unidade, daquele grupo de profissionais em específico, acaba ficando 

sem sentido, não tem significado, e relata, “[...] se isso não virar um plano de formação 

daquele grupo de profissionais, ele é uma semente que você planta no cimento [...]”. Outra 

questão importante mencionada é quando este tempo, coletivo e de formação, não é utilizado 

de maneira produtiva, endossado pela fala da CP4A. 

                                                 
27

 Nos termos da Lei de Diretrizes e Base (LDB), em seu artigo 31, as Diretrizes Curriculares Nacionais em seu 

artigo 10, o Parecer CNE/CEB 20/09 que acompanha a Resolução CNE/CEB 5/09, Indicadores de Qualidade 

na Educação Infantil (2009) e Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (2016).  
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Eu acho que ele pode ser mais furado ainda, ele pode ser o plano de formação do 

coordenador e não o plano de formação daquele grupo de aprendentes. Enquanto 

o plano de formação for de alguém que olha o outro e diz esse alguém precisa de 

tal coisa, esse não ouvir, eu posso ter todo mundo junto duas horas e ninguém vai 

estar ouvindo. Agora se esse processo está incorporado na vida daquele grupo, nós 

vamos estudar tal coisa porque nos falta, é claro que quem está olhando de fora as 

experiências vê muitas vezes coisas que as pessoas não estão vendo ou que o 

grupo não está vendo. Então teve várias situações que eu cheguei, gente, nós 

estamos precisando estudar tal coisa porque eu vi isso, isso, isso... E eu acho que a 

gente precisa estudar sobre isso. Mas, se isso não virar um plano de formação 

daquele grupo de profissionais, ele é uma semente que você planta no cimento... 
{CP4A: se não fica, eu faço isso porque a coordenadora pediu...}. Olha eu como 

professora quando eu... eu sempre tive três empregos, eu não conseguia participar 

de nada da escola, da formação e daí era o mínimo, do mínimo do horário que eu 

estava se não você não consegue fazer outras coisas na vida e eu sempre tive esse 

desejo de chegar uma hora que eu vou conseguir estar lá junto e foi uma decepção 

tremenda pra mim, foi uma decepção tremenda porque eu via que era um tempo 

que não se fazia nada nas unidades. {CP4A: estudava nada pra coisa nenhuma...} 

Nada... ou então, lia-se um texto [que] não tinha discussão, não tinha 

aprofundamento, o objetivo era só o registro. E eu falava, gente, e eu querendo 

tanto um tempo pra pensar, pra refletir, pra não sei o quê, e esse tempo existe... 

Então eu acho que esse processo ninguém forma ninguém, eu posso me formar em 

comunhão com os outros, posso tentar me formar sozinha ou posso me formar em 

comunhão com os autores, sei lá... Agora esperar alguém me formar? Agora essa 

questão do plano de formação, realmente ele tem na estrutura aqui na Prefeitura 

de São Paulo, uma estrutura completamente burocrática de registro, do papel, de 

ser aprovado... (CP1A, grifos nossos). 

 

A CP1A já havia pontuado no relato anterior a estrutura do plano de formação do 

município, aqui se tratando do PEA, como “uma estrutura completamente burocrática de 

registro, do papel, de ser aprovado”. O depoimento da CP5A, endossado pela CP8A, denota a 

necessidade de repensar uma estrutura homogênea, inflexível, que necessita ser autorizada 

pelo supervisor escolar e homologada pelo dirigente regional e que muitas vezes está apenas 

no papel.  

 

Depende do supervisor que você pega, não foi comigo, mas em uma das escolas da 

DRE Ipiranga em EMEF que a supervisora fez a coordenadora. A coordenadora 

estava enlouquecida, a supervisora queria todos os textos que seriam lidos no ano. 

{CP4: em Santo Amaro também acontece isso.}. Quer dizer é totalmente engessado, 

se a gente está trabalhando nesta perspectiva de escuta não tem como você já pré 

determinar os textos, já selecionados, eu fiquei me colocando no lugar da colega, e 

nossa, não conseguiria fazer isso. {CP3A: está vendo como o sistema pede pra ser 

enganado, se quer isso eu faço, eu escrevo, ela vai estar lá todo dia dentro do PEA 

pra ver o que acontece...} Mas, é complicado... (CP5A, grifos nossos). 

 
Aí a gente desenvolve uma inteligência para driblar a burocracia, a burocracia 

provoca em nós alguns saberes importantes, quer dizer é lógico, depois de alguns 

anos eu nunca vou fazer um PEA fechado em fevereiro, jamais. O PEA é 

suficientemente aberto, a gente já aprendeu neste caso a como colocar dentro da 

burocracia, como atender a burocracia e não desrespeitando os nossos princípios, 

acho que a gente aprende isso e como eu monto esse PEA escrevendo lá com todas 

as letras que ele vai abraçar toda a demanda que se fizer necessária, no decorrer 
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do percurso, essa é uma sabedoria que a gente aprende com esses tropeços, 

porque assim eu não posso dizer e definir que eu vou estudar música o ano inteiro 

e eu faço o quê com o restante da vida que pulsa os 365 dias do ano, eu faço o 

quê? Eu não posso transformar tudo em música, eu acho que essa questão do PEA é 

um debate importante entre nós enquanto coordenadores porque se o PEA 

enquanto, eu vou usar a legislação agora, quando eu tenho um PEA para atender 

um problema da minha unidade, porque é assim que ele vem, como eu decido um 

tema, eu olho para minha unidade, bom da minha unidade qual é o problema? Ou 

qual é a questão? Como eu enquanto grupo defino uma linguagem como a grande 

questão. É uma questão a ser colocada. A gente no decorrer do percurso aprende 

a fazer PEAs que são absolutamente abertos a vida real porque eu acho que esse é 

o teor do PEA, a vida real, então a gente sabe agora fazer PEAs. Tem esse 

dificultador, mas esse dificultador levou a gente a pensar como eu faço para 

superar isso. É uma questão importante. (CP8A, grifos nossos). 

 

A seguir, apresentam-se os relatos da CP6A e da CP8A, que expõem dois pontos 

importantes: o primeiro relativo ao tempo, composto diferentemente entre CEIs e EMEIs, 

destinado à formação, a qual se mostra “muito diluída” na fala da CP6A; e o segundo 

referente ao desenvolvimento da formação de professores pela via do coordenador pedagógico 

nos momentos coletivos. 

 

Uma outra questão que a outra coordenadora falou do CEI que embora seja uma 

hora [de formação coletiva], uma hora é pouco, nós temos todos, que diferença, 

porque na EMEI muitas vezes a composição da jornada falha, então ter todos na 

formação é uma conquista, é um diferencial, eu acho que a gente tem que lutar 

por mais horas, não sei se isso vai ser possível, mas enfim esse é um diferencial 

importante. É para além daquela uma hora, é a gestão do coletivo. {CP6A: a 

formação é muito diluída na EMEI e na EMEF, essa formação só traz benefício 

para vida pessoal do professor, pra escola, pra formação do coletivo eu vejo muito 

prejuízo, isso faz a diferença mesmo, ela fica totalmente diluída.}. A gente tem que 

lidar com as contradições, eu tenho um menino de 22 anos, acontece as coisas lá em 

casa, ele fala, mãe você escolhe com sofrimento ou sem. Também passa por uma 

opção, se eu constato que a vida é contraditória, que faz parte da formação, da 

escola, eu tenho que lidar como objeto da minha realidade, no qual eu tenho que 

pensar, estudar e sofrer menos talvez, porque é angustiante. Às vezes o coordenador 

passa dez anos em uma escola há professores que avançam grandemente e outros 

não avançam um centímetro, aí a gente não pode culpar o coletivo, a gente não 

pode encontrar culpados e vai olhar para aquilo como dado da realidade, da 

mesma forma que o professor não afeta todos os trinta e cinco da mesma forma, 

uma escola não afeta todos da mesma forma, eu acho que isso traz muita angústia 

pro coordenador especialmente, assim professor, está com as crianças, uma coisa é 

o professor comigo, tem professor que passa por formação intensa durante dez anos 

e não muda, mas a minha preocupação está para além disso com as crianças e as 

crianças que passam por ele há dez anos, que esse pra mim é um ponto de 

sofrimento, agora eu sofro por isso. (CP8A, grifos nossos). 

 

Conforme anunciado no capítulo 2, Oliveira-Formosinho (2002b) esclarece a 

expressão “formação centrada na escola”, quando pontua que essa perspectiva “evoca uma 

tendência recente na formação contínua”, se trata “mais de uma orientação do que uma 

estratégia rigorosa de formação” e se designa, a considerar, o professor sujeito da formação, 

ele participa de todos os processos envolvidos na formação e a equipe educativa formadora 
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trabalha com o professor e não para ele. O professor não é visto sozinho e sim integrado no 

seu grupo, “[...] a formação é centrada na escola no sentido em que as necessidades dos 

grupos e da escola como unidade organizacional são tidas em conta [...]” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002b, p. 11). 

Assim, a atuação do CP e a intervenção na prática do professor mostram-se uma 

tendência atual da formação contínua. 

 

As tendências atuais da formação contínua, com a sua preocupação de centrar na 

escola e nos professores, aproximam claramente as preocupações da formação 

contínua e as do desenvolvimento profissional. Pretende-se uma formação contínua 

que seja um instrumento real de desenvolvimento profissional dos professores [...]. 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 263). 

 

Os integrantes dos Grupos A e B expõem o quanto são desafiadoras as questões 

relacionadas à formação continuada dos professores. 

 

Então eu acho que a coordenação ela abre um leque de possibilidades pra gente 

pensar uma formação que aqui traz assim, uma formação que muitas vezes a gente 

acreditou na rede municipal que ela era um suporte teórico e com uma teoria que 

vinha de fora pra dentro e hoje como a gente vê como uma possibilidade... E tinha 

aquelas frases: “na teoria a prática é outra” [a integrante quis dizer que a teoria, na 

prática, é outra], a gente estuda um monte de coisa que não tem a ver com a vida, 

como essa formação do dia a dia que a gente faz na escola, se ‘linka’ com a vida, a 

gente quer uma formação de fato, não essa formação de mentira, essa formação 

teórico reflexivo que não se vincula com a vida e não é com a vida. É da vida do 

educador que está ali com você que tem diferentes concepções sim, porque a gente 

está numa rede diversa, mas embora com muitas concepções têm algumas coisas 

que nos une enquanto coletivo ali e é envolta do que nos une que a gente vai 

refletir junto com várias concepções porque a gente enquanto coordenador também 

não pode dizer que a nossa função é homogeneizar concepção, não é isso o que eu 

quero, por exemplo. (CP8A, grifos nossos). 

 

Uma coisa que está me pegando bastante, as professoras que não fazem as 

formações, como você atinge essas professoras, porque elas têm as livres delas... 
{CP1B: teoricamente a gente teria que estar sentado com elas e passando alguma 

coisa...}. Eu estou sentindo essa dificuldade de como você atingir os professores, 

quando você tenta falar é a minha hora livre... Também seria dela, vir, tentar ver 

o que está acontecendo, porque é muito rico faz... e muita coisa elas acabam 

perdendo do que a gente faz, as professoras que não participam... (CP7B, grifos 

nossos). 

 

Eu tenho sorte que eu tenho poucas que não estão no PEA, não estão em 

jornadas, isso me facilita muito, isso já estava na organização da escola, a escola 

já estava organizada pra isso, das professoras regentes só duas não são 

professoras de JEIF, as duas professoras módulos da manhã, elas fazem horas-

atividade no horário da JEIF e elas acompanham a JEIF, eu nem chamei, elas 

entraram e pediram para ficar e estão participando, então elas estão 

acompanhando as discussões do PEA que também isso ajuda bastante (...) o que eu 

fiz que não era da escola, as pautas e os slides, eu sempre preparo slides para o 

PEA eu mando por e-mail para todas as professoras da escola, então todo mundo 

tem todas as pautas e todos os slides, se eu trabalhei esse texto no PEA, toda 

escola vai ter esse texto do PEA no seu e-mail, vídeo, eu mando o link. Então, elas 
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têm acesso. Eu sempre falo que os livros estão à disposição, a gente sabe que é 

difícil abrir todos, ler todos os e-mails e tal, mas todo mundo tem todos os textos. 
Eu preciso melhorar um pouquinho que eu não tenho feito, eu mando os slides e no 

corpo do texto eu mando os assuntos, também vai ficar mais fácil para elas acharem 

os assuntos, porque eu não consigo fazer toda semana. (CP8B, grifos nossos). 

 

No dia em que eu cheguei na escola, minha primeira JEIF, quais as expectativas 

que eles tinham em relação à formação e o meu papel ali. No dia 20 de maio de 

2010 eu era professora no CEI e dia 21 era coordenadora pedagógica naquela 

EMEF, aí um professor começou a falar: “Sabe a minha expectativa, é um pedido, 

eu quero te pedir que a JEIF não seja aula de Pedagogia e nem de Pós-

Graduação, momento de JEIF é momento de reflexão da prática coletiva dessa 

escola, como? A luz da teoria, mas aqui não é aula de Pedagogia”, isso eu nunca 

mais esqueci, que bom professor, até no dia que ele saiu da escola eu agradeci esse 

professor. Ele já chegou falando que não é aula de Pedagogia... (CP6A, grifos 

nossos). 

 

Segundo Oliveira-Formosinho (2002c, p. 58), o conhecimento experiencial deve 

estar integrado ao conhecimento da organização à luz da teoria, a fim de construir o 

desenvolvimento na perspectiva ecológica de formação.  

 

A perspectiva ecológica valoriza claramente o conhecimento experiencial obtido 

pela vivência nos contextos, mas esse conhecimento só é útil em termos de 

crescimento pessoal e só é transferível em conhecimento organizacional se refletido 

à luz de referenciais teóricos. Portanto, deve-se integrar conhecimento estruturado e 

conhecimento experiencial para construir um percurso de desenvolvimento 

profissional.  

 

Pinazza (2013, 2014) adota no grupo de estudos, que integra os participantes do 

Grupo A, a visão ecológica da formação profissional, pautada nas práticas de supervisão do 

trabalho docente e no suporte às lideranças formais, no âmbito das instituições. Os estudos 

potencializam os formadores nas unidades educacionais que podem desempenhar o papel 

fundamental na promoção do desenvolvimento profissional aliado ao desenvolvimento 

organizacional, compreendendo que os contextos vivenciais são fundamentais no processo de 

formação. 

 

Transpondo o raciocínio do desenvolvimento em contexto (abordagem ecológica) 

para o caso do desenvolvimento dos profissionais, membros do grupo de estudos, 

tem-se, como uma situação de relações imediatas vivenciadas por eles, a instituição 

de Educação Infantil, que define um microssistema. A interconexão de 

microssistemas resulta em mesossistema. Um grupo de estudos (na universidade, por 

exemplo), do qual participem os profissionais, pode representar um outro ambiente 

de relações que, interconectado àquele ambiente da instituição de Educação Infantil, 

constituem, juntos, um mesossistema. O exossistema define-se como um ambiente 

no qual os profissionais não necessariamente têm contatos diretos, mas cujas ações 

interferem no processo de trabalho e de desenvolvimento dos mesmos. Os órgãos 

administrativos (Secretaria Municipal de Educação, Diretorias Regionais de 

Educação) são exemplares de exossistemas. Por fim, o macrossistema representa 
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[...]. Por exemplo, as disposições de uma política nacional para a infância de 0 a 5/6 

anos constituem um macrossistema. (PINAZZA, 2013, p. 244, itálicos da autora). 

 

A CP1B, que não faz parte do grupo de estudos, trouxe uma importante reflexão, no 

qual o grupo de estudos também acredita e investe, a homologia de processos, que pode ser 

uma via metodológica de formação bem-sucedida para os CPs nas unidades. 

 

Não que é fácil, aí entra o desafio do coordenador, vamos bater sempre na tecla da 

homologia dos processos, da mesma forma que o professor tem que lembrar quem 

é a criança, qual é a minha concepção de criança, como eu acesso essa criança, 

como eu me aproximo do pensamento dessa criança, nós como CP, quem é esse 

professor, como eu me aproximo dele, qual concepção que ele tem, entrar nesse 

processo, para desconstruir, pra trazer ele, muitas vezes a gente não consegue 

trazer, não é uma coisa assim... (CP1B) {Minha maior frustração é isso, quando 

você tenta tudo e nada [acontece]...}. (CP2B, grifos nosso). 

 

Conforme Pinazza (2013, p. 245), o grupo de estudos, reconhece a importância dos 

contextos de trabalho
28

, das interações e ações nas unidades em colaboração, além de admitir 

as influências dos sistemas mais amplos nas práticas educativas, sejam eles sociais ou 

culturais. 

 

Acreditando na homologia de processos, o grupo de estudos investe, desde o 

princípio, na constituição de um contexto de aprendizagens em que os preceitos de 

uma pedagogia da infância participativa se explicitem na reflexão sobre o papel 

supervisor que cada um dos segmentos envolvidos – especialmente diretoras e 

coordenadoras pedagógicas- deve desempenhar para que se constitua, em seus 

próprios locais de atuação, um ambiente de produção e circulação de valores. A 

dinâmica de estudos pautada essencialmente em relatos de casos tem sido bastante 

potente para provocar esse nível de reflexão, que se resume em vivenciar uma 

pedagogia da participação para poder compreendê-la. 

 

Garmston, Lipton e Kaiser (2002, p. 25) ajudam a compreender o conceito de 

“supervisão”, aqui empreendido, quando enfatizam que a supervisão é um processo que 

promoverá o questionamento e a reflexão profissionais em todas as fases do ensino, no 

planejamento, durante e após, como também a construção de significado por meio da análise 

de acontecimentos. 

 

Um processo de supervisão orientado para o questionamento resultará em práticos 

autodirigidos que se envolvem na colocação de problemas e na resolução dos 

                                                 
28

 Segundo Pinazza (2013, p. 245), “[...] no modelo ecológico ou de contextos integrados, adotado pelo grupo de 

estudos, o conceito de supervisão alarga-se, de sorte que pode incluir profissionais que atuam em diferentes 

instâncias. Podem assumir o papel de supervisores de práticas educativas: os diretores, os coordenadores 

pedagógicos, os supervisores escolares das unidades de Educação Infantil, os técnicos ligados ao setor 

pedagógico dos órgãos administrativos (de controle) e as pessoas ligadas à universidade, que desenvolvem 

trabalho em colaboração com as equipes das instituições parceiras [...]”. 
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mesmos nas suas práticas pedagógicas. Uma supervisão deste tipo requer uma 

compreensão e uma aplicação de dinâmicas psicológicas que sejam 

desenvolvimentalmente adequadas e que desafiem os indivíduos no sentido de uma 

maior capacidade para pensarem de modo abstrato, trabalharem estrategicamente e 

operarem de acordo com a intenção clara e consciente. Exigirá que os supervisores 

se tornem cada vez mais conscientes do seu próprio pensamento e produção de 

significado, reflitam sobre a sua própria instrução e sejam exemplos de 

comportamentos autodirigidos e dirigidos à resolução de problemas. 

 

Diferentemente do usado habitual do termo supervisão – sobretudo porque evoca um 

cargo no município de São Paulo, o supervisor escolar –, a supervisão de práticas pode ser 

realizada pelos diferentes profissionais da educação como acontece no grupo de estudos. Isso 

não significa a incumbência de uma pessoa, nem de um cargo, e sim trata-se de um processo 

reflexivo, argumentativo, para o questionamento do trabalho, relacionado às práticas 

desenvolvidas nas unidades de educação infantil, que são potentes mobilizadores do 

desenvolvimento profissional. 

Alarcão (2002) destaca que o supervisor de práticas possui competências específicas: 

competências interpretativas, de análise e avaliação, de dinamização da formação e 

competências relacionais. 

Na fala da CP6B sobre como se processam as formações nos órgãos centrais, tem-se 

que 

 
A [formação] do ano passado a gente tinha muita conversa, muita liberdade, a 

gente podia ligar para o pessoal de DIPEP [Departamento Pedagógico da Diretoria 

Regional], olha me ajuda, eles falavam, calma, vou te mandar tal texto, vem pra 

cá, a gente conversa, só que as conversas, só que as formações, acabavam sendo 

uma terapia, cada um fala um pouquinho do seu problema, vamos tocar pra 

frente, mês que vem era a mesma coisa, no mês seguinte, a outra e assim... (CP6B, 

grifos nossos). 

 

Diante disso, a formação do coordenador pedagógico é fundamental para a sua 

atuação, por esse motivo os administradores do sistema devem, além de valorizar os espaços 

de formação aos profissionais centrados na escola, subsidiar a sua formação em serviço, a do 

profissional responsável pela formação, a formação continuada do próprio CP. 

O fortalecimento das lideranças pedagógicas é apontado por Pinazza (2013, p. 236) 

como o grande desafio do grupo de estudos, o investimento e o aprofundamento nos estudos 

busca “[...] promover o fortalecimento dessas lideranças, no sentido de poderem acionar, junto 

com suas respectivas equipes, transformações de práticas a partir do investimento na 

formação dos integrantes dessas equipes [...]”. 
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5.2.1 Atuação na coordenação pedagógica de instituições de educação infantil  

 

Placco e Almeida (2012b) enfatizam que são muitas e necessárias as intervenções do 

CP nas práticas educativas e formativas da escola. Zumpano e Almeida (2012, p. 26) dizem 

que “[...] pensar a própria prática remete o coordenador pedagógico a buscar algo que vai 

além de se adaptar às mudanças políticas, econômicas e sociais; ele deve adequar essas 

mudanças juntamente com o grupo de professores [...]”. 

A reflexão crítica, os processos reflexivos e o conceito de profissional reflexivo 

empreendidos neste estudo se baseiam nos autores Oliveira-Formosinho (2002a, 2002b), 

Schön (2000) e Zeichner (2008), quando consideram, assim como Tardif (2002), que os 

profissionais constroem e reconstroem, ou seja, ressignificam o seu conhecimento no campo 

da ação. 

A fala da CP8B evidencia a singularidade do trabalho na educação infantil, traz em 

sua narrativa como é a percepção de um coordenador pedagógico, com sua história construída 

na EMEF, quando adentra o universo desse novo contexto de atuação.  

 

Eu sou a CP da EMEI L., mês que vem eu completo dezoito anos de prefeitura (...) É 

claro que a gente tem aquele dificultador, eu cheguei na EMEI esse ano: “Nossa! 

o que é isso? o que eu vou fazer com a linha do tempo?” Mas, ao mesmo tempo eu 

vim achando que não tinha linha do tempo e o que me incomoda um pouco 

quando você tem pessoas dispostas a também te explicar as coisas e mostrar como 

faça, porque quando eu vi a linha do tempo, eu falei: “Mas fica aula 

quadradinha, fragmenta”, eu pensei que não tinha horário, me mostram a linha 

do tempo e eu vejo um horário (...) Se na EMEF você tem um que diz que vai 

enrolar a CP quando você vinha com a proposta até chegar dezembro e a proposta 

não ser aplicada, na educação infantil: “É a gente vai começar amanhã”. Não, 

mas a gente nem viu isso, nem estudou, nem sabe como vai funcionar, depois a 

gente vai para aplicação, tem que fortalecer, pra depois... Não, mas, segura a 

onda, porque as coisas feitas muito rápidas acaba que a reflexão é toda depois, 

tem que fazer, refletir, ação, reflexão num equilíbrio, eu sinto muita ansiedade 

(...) Não é em um ano que se consegue as coisas, na EMEI que eu estou, cada ano 

teve uma CP, isso também quebra. (CP8B, grifos nossos). 

 

Os processos de valorização dos saberes, da experiência construída, dos 

conhecimentos constituídos e reconhecidos marcam as trajetórias profissionais (TARDIF, 

2002), e requerem uma tutoria e mentoria na supervisão de práticas, tanto de professores 

como de coordenadores pedagógicos, para que nos seus contextos de atuação, possam, como 

sujeitos de sua formação, refletirem em seus fazeres, para que pessoas e processos sejam o 

centro da formação (PINAZZA, 2013, 2014). 

A narrativa da CP1A demonstra, do seu ponto de vista, como se desenvolve esse 

processo. 
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Neste contexto de concepções, de crenças, de valores que às vezes nem pra nós, 

nem os nossos pra nós mesmos estão claros. Muitas vezes eles estão tão profundos 

que esse acesso quando a gente vê, depois de um tempo, você vai perceber um 

indício ou outro indício. Então é essa mediação entre as relações humanas e as 

relações profissionais, esse é o grande desafio porque eu tenho que ouvir quem 

quer falar e acolher, mas eu também tenho que questionar, quem é que tem que 

gerar dúvida, e se eu for muito para um lado ou vou muito para o outro, essa tarefa 

não fica bem feita. Pelas vivências que acontecem ali e acontecem com as crianças, 

essa questão da formação onde a gente quer chegar em nós mesmos e nos outros é 

na concepção, não é na ação, a gente usa a ação pra tentar chegar no que a 

pessoa acredita, fundamentado, esse exercício de mobilizar a pessoa pra olhar pra 

si mesmo, ele pode ter muitos recursos e nem sempre os recursos servem pra um 

ou servem pra outro. (CP1A, grifos nossos). 

 

Placco, Almeida e Souza (2011, 2015) enfatizam que há um movimento de tensão 

entre os atos de atribuição – que correspondem ao que os outros dizem ao sujeito que ele é –, 

e os atos de pertença – em que o sujeito se identifica e adere com as atribuições recebidas –, 

“[...] assim, o processo de constituição identitária se foca na identificação ou não identificação 

com as atribuições [...]” (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2015, p. 12), como evidenciado na 

fala da CP8B, a seguir: 

 

E o papel do CP? Ninguém tem clareza do papel do CP, a gente é bombril. Não 

está claro seu papel e não aparece, não é concreto. Se você passa uma manhã 

estudando e vai pra JEIF essa manhã não aparece, não faz nada, não aparece. Não 

há um entendimento claro sobre o papel do CP. Tem diretor que você está 

ocupada, você está lendo, preparando e te chama. Cobram tudo de você (...). Eu 

acho o CP um profissional muito frágil, você olha para o restante do País, muitas 

redes não tem esse profissional, quando você olha para o Estado é um professor 

que está coordenador, não é um coordenador pedagógico, isso no estado de São 

Paulo, então você está dentro do Brasil em que a profissão não é muito clara, da 

necessidade dele em cada escola, falta caracterização da profissão. (CP8B, grifos 

nossos). 

 

Placco, Almeida, Souza (2015) concluem que é evidente a necessidade de políticas 

públicas de formação, a fim de dissolver ou ao menos minimizar as contradições relacionadas 

à sua atuação. A CP8A evidencia a especificidade do trabalho na educação infantil e quanto 

este se tem diferenciado do ensino fundamental. 

 

Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma onda ao contrário porque de 

certa forma o [ensino] fundamental sempre influenciou a educação infantil com 

práticas escolarizadoras, preparatórias, controladoras, eu acho que a gente vive 

algum tempo histórico que a onda é o inverso, como essa educação infantil pode 

trazer inspirações para esse ensino fundamental. (CP8A, grifos nossos). 

 

A CP5B narra um processo de construção com sua equipe e conclui “[...] queremos 

continuar fazendo as coisas, mas que tenha significado para as crianças, que a gente repertorie 
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e ela saiba o que está fazendo [...]”, no qual evidencia o trabalho formativo no coletivo e que 

reverbera na prática. 

 

Quando você vai chegando pelo coração das pessoas, vai facilitando, elas vão 

criando esperanças de novo, mas é um grande desafio sim, imagina quando eu 

chegar na escola e falar para elas que o ano que vem tem SGP [Sistema de Gestão 

Pedagógica], eu já sei o que eu vou ouvir, mas eu ainda tenho muita fé nesse nosso 

espaço, acredito que é possível.Essa história de repertoriar é um movimento que a 

gente está discutindo lá na EMEI. Esse ano começou bem intenso questionando a 

forma tradicional de se trabalhar com as benditas datas comemorativas. Eles 

disseram, nós não queremos mais trabalhar com isso, mas nós não sabemos muito 

bem por onde nós vamos fazer, não vamos mais fazer isso. Bom, a gente já sabe o 

que não quer... Então agora vamos conversar e agora nós estamos no momento de 

construção disso, nós tivemos agora no semestre passado como síntese de tudo isso, 

o dia da família, e o que pessoal falou foi isso, porque a gente fica falando de 

coisas tão quadradinhas, quando a gente tem uma multiplicidade de todas as 

coisas, como a gente faz valer de verdade esse dia da família. Foi meio assustador 

para professoras da escola porque a proposta que foi feita para trabalhar com esses 

pais, com as crianças, pensamos uma coisa e tivemos um público, chegamos a quase 

de 400 pessoas dentro da escola, e com filas pra fazer as oficinas que elas 

propuseram, nossa escola tem 630 crianças, quando elas tinham de público de 100 

no máximo em um evento formal de festa de junina, que elas diziam a criança 

chora, não quer colocar roupa, os pais um monte de paparazzi em cima, não 

queremos mais fazer isso. Queremos continuar fazendo as coisas, mas que tenha 

significado para as crianças, que a gente repertorie e ela saiba o que está fazendo 

e foi muito legal, brincar de verdade. (CP5B, grifos nossos). 

 

A CP7A evidencia a importância da formação para todos os envolvidos na 

comunidade educativa e não somente para os professores. 

 

Eu acho que a formação não pode se limitar a um grupo de pessoas que sejam os 

professores tem que ser uma formação abarcando todo mundo na escola, porque 

não adianta falar meu diretor não entende a importância de, por exemplo, dos 

pequenos irem ao parque, porque eu tenho medo de acontecer algum acidente, eu 

tenho medo de responder algum processo, está bom, mas se ele não estiver junto na 

formação, por mais que os fazeres dele sejam grandes, que ocupe um tempo grande, 

enfim, estar com todo mundo dentro da formação e de verdade um coletivo que 

entenda porque vale a pena eu sair com os bebês, mesmo sabendo que pode 

acontecer alguma coisa, é um risco, porque pode acontecer, é diferente de que vai 

acontecer. Enquanto eu não sair e ver os bebês no parque, brincando no parque e 

entender que uma, duas, três, quatro vezes pode acontecer e isso não é um risco, ao 

contrário, isso é uma aprendizagem, eu acho que a gente vai criando um coletivo 

com uma coerência pedagógica também trazendo todo mundo para a formação e 

todo mundo, é todo mundo, todo mundo é o diretor, é o assistente, isso também é 

um desafio, porque você tem uma equipe assim, que não há momentos onde ele 

pode sentar para a formação e não há por vários motivos, não há porque não há um 

horário, porque não dá tempo, porque o meu fazer não deixa, acho que esse 

desafio, é um desafio muito grande que a gente enfrenta e que a gente precisa 

bancar a questão do grupo como um todo, não é a formação do grupo de 

professores; é a formação do grupo como um todo. (CP7A, grifos nossos). 
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Desta perspectiva as declarações das CPs sobre os processos de atuação e vivência 

nas unidades corroboram os estudos de Alarcão (2002, p. 225), quando apontam a 

importância da aprendizagem experiencial na educação infantil para os seus profissionais. 

 

Aprendizagem experiencial, reflexão para, na e sobre a ação, formação no trabalho, 

investigação-ação-formação, experiências de vida como ocasiões de formação, 

formação ao longo da vida, aprendizagem cooperativa, aprendizagem organizacional 

são hoje expressões correntes que traduzem uma mesma atitude perante a formação: 

a atitude de que a experiência, se refletida e conceitualizada, tem um enorme valor 

formativo e de que a compreensão da realidade, que constitui o cerne da 

aprendizagem, é um produto do sujeito enquanto observador participante. 

 

Esse processo de interação mútua e progressiva entre o ambiente em transformação, 

na perspectiva da pedagogia ecológica
29

 de formação, na atuação do CP, juntamente aos 

professores, se torna uma “[...] complexa tarefa de aprendizagem profissional, uma 

perspectiva teórica que acentua que o desenvolvimento do ser humano tem a ver, direta ou 

indiretamente, com seus contextos vivenciais [...]” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2009, p. 

258).  

 

5.2.2 A coordenação pedagógica diante da equipe de professores  

 

A formação é crucial no desenvolvimento dos processos educativos das unidades e 

os CPs narram sobre suas experiências como formadores, indicando as circunstâncias em que 

ocorrem as formações dentro de seus contextos de trabalho. Expõem suas próprias 

fragilidades diante da tarefa de estar à frente de uma equipe, que traz suas crenças, valores e 

saberes e enormes inquietações. Ademais, compete à coordenação pedagógica promover e 

sustentar um clima relacional favorável no grupo.  

 

Talvez esteja aí o grande abismo da formação na coordenação pedagógica porque 

eu posso querer muito ensinar algumas coisas para os professores, mas está neles 

a possibilidade de aprender, não está em mim e é lógico que eu tenho que ter uma 

seriedade nisso, tem que ter um comprometimento nisso, eu tenho que ter uma ética 

e um respeito nisso, mas existe alguma coisa que está no sujeito da aprendizagem 

que é esse professor. Eu acho que esse é um dos grandes desafios porque às vezes a 

gente está diante de pessoas que a gente convive há muitos anos, que participam de 

toda formação, de todo envolvimento, de todo trabalho, e assim... Algumas se 

transformam grandemente, valentemente. E quando eu digo transformar, eu não 

digo que é incorporar o discurso de quem está ali na liderança pedagógica, mas é 

se colocar no movimento (...) o depoimento dela [professora] falando para todo o 

grupo da tensão que ela vivia entre algumas crenças teóricas que ela viu que eram 

                                                 
29

 “Uma pedagogia ecológica de formação é uma pedagogia cujos processos de profissional se suportam na 

interação dos professores com os seus contextos de ação e de formação, nas transações entre estes, concebendo 

uns e outros como dinâmicos (transformacionais) e como abertos a outros sistemas culturais”. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002c, p. 72). 
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positivas, que ela tinha que ser valente pra colocar aquilo em prática e que para 

isso ela tinha que desconstruir outras tantas coisas que estavam nela, foi muito 

bom conversar com essa professora porque ela se colocava de uma forma, que é a 

forma mais verdadeira que tem, a gente não muda tudo do dia pra noite, a gente 

avança, a gente recua, a gente tensiona e às vezes a gente fica com um olhar 

muito simplista da formação  (...) eu acho que é próprio desse pensar reflexivo, ele 

vai e volta, que ele tensiona e eu acho que é o cotidiano que nos dá as questões, as 

questões emergem dessa vida cotidiana. (CP8A, grifos nossos). 

 

Oliveira-Formosinho define profissionalidade docente como a “[...] ação profissional 

integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto das crianças e famílias com base nos 

seus conhecimentos, competências e sentimentos [...]”, e conclui que “[...] esses 

conhecimentos, sentimentos e competências envolvem níveis complexos, diferenciados, 

evolutivos e interdependentes de interações, relações e integrações [...]” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2005, p. 134). Assim, a CP1A relata sobre a resistência dos professores e a 

sua intervenção diante desta questão da seguinte maneira:  

 

(...) como reage às pessoas e a resistência das pessoas. Eu acho que eu tinha dois 

olhares iniciais, o primeiro é o direito das crianças e o bem-estar das crianças por 

que às vezes ela está fazendo uma coisa que eu não acredito, que eu acho que 

podia ser muito diferente, que eu acho que podia ser muito melhor, mas aquelas 

crianças tem uma relação muito legal com ela, tem uma relação afetiva, tem um 

vínculo estabelecido, que eu já acho melhor de investir, mesmo que ela esteja li 

arraigada no ba-be-bi-bu, eu acho melhor de investir porque aquela relação com 

as crianças está garantida, aquela coisa de humanos com humanos está 

preservando de alguma maneira e, às vezes, tem o contrário também de quem 

chega com muita vontade de fazer as coisas e atropela as crianças também, 

atropela as necessidades. Então, ir por esse caminho foi o caminho que eu tentei ir 

construindo com elas, de olhar para os direitos e as necessidades das crianças da 

gente ir construindo junto esse olhar e ver daí, bom, que esse sujeito precisa disso, 

que esse sujeito aprende assim, que professora que precisa e o que eu faço pra ser 

esse professor. Então de inverter um pouco essa lógica, não que professora eu vou 

ser, mas que professora essa criança merece e que professora ela precisa. E essa 

formação vai passando por uma série de entraves, de dificuldades (...) Ele vai fazer 

pra sobreviver, pra se livrar daquela situação de alguma maneira, a resistência a 

gente tem, a gente emana quando tem aqueles objetivos de transformação, de 

formação não são nossos, são do outro, se é do outro então é isso... é do outro. É 

ela que quer eu vou fazer pra provar que deu errado porque aí ela não vai querer 

mais. Agora se eu me corresponsabilizar por aquilo eu quero, mas nós decidimos 

tentar, se der errado eu também tenho uma parcela de culpa ou tenho uma 

parcela de louvor, mas eu tenho uma responsabilidade. Eu acho que esse é o pulo 

do gato difícil de chegar nisso. (CP1A, grifos nossos). 

 

Cada CP compreende o seu percurso de formação de maneira diferente, esse plano 

identitário reinventa a dimensão coletiva (NÓVOA, 2002). Assim como as discussões e 

reflexões do que seja um educador/professor da primeira infância (KISHIMOTO, 2005; 

KRAMER, 2005, 2008; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 2005, 2016; 

BARBOSA, 2016), os coordenadores pedagógicos de educação infantil, por vezes encaram as 

ambiguidades em suas atribuições de formadores e articuladores do grupo de professores, 
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outras narram as dificuldades da desconstrução de crenças e concepções arraigadas de um 

processo histórico na educação infantil, como também, a diversidade de um contexto 

institucional de processos dinâmicos.  

 

Nós temos uma peculiaridade no papel da coordenação e em última instância o 

poder está na mão do professor, por mais que você faça formação, por mais que 

você fale. Se ele vai efetivamente, ele vai acontecer efetivamente ou não, está na 

mão dele. Você pode fazer tudo lá e ele fechar a porta e sonha, porque eu não vou 

fazer nada. É tanto que eu falo, eu sempre brinco com o meu grupo quando eu falo e 

começo a ver um monte de cabeça fazendo isso [fez o gesto abaixando e levantando 

a cabeça], sonha o que eu vou fazer, se eu não tiver aquela coisa, como é, porque, 

se tiver só aquela questão de balançar a cabeça, está bom, eu não vou fazer nada, 

só estou balançando a cabeça e não sou eu que vou fazer. Só que eu acredito que 

muitas vezes as pessoas vão e eu chamo isso de compactuar com a mediocridade. 

As pessoas vão fazendo um pacto silencioso do tipo, eu não mexo com você, você 

não mexe comigo, eu leio o meu jornal e você finge que está fazendo, você fica lá 

no parque no zapzap e eu finjo que não estou vendo isso e a gente vai vivendo, 

contando cada ano que falta pra aposentar. Tem isto também e a gente tem que 

tomar cuidado com isso que eu acho que às vezes as pessoas acham que escutar é 

aceitar tudo que veem e não é isso. Você vai ter que chegar pro cara e falar: “Eu 

até sei que você não sabe e isso não é o problema”, e é como eu digo para as 

pessoas, como eu também não tenho problema de não saber um monte de coisa, pra 

mim o problema não é não saber, é você saber que não sabe dizer que quer 

continuar não sabendo e alguém tentando te explicar o que é e você falando que 

não quer saber. Quando a gente pega principalmente essas proposições da 

Pedagogia da Infância tem umas coisas que até pra mim dá nó na minha cabeça. E 

aí você vê que desconstruir e fazer, no meio do caminho, pedra, eu acho que é 

delicado, não é pedra que as pessoas jogam, é dinamite pra explodir tudo (...) Até a 

hora que você vai percebendo, a minha condução enquanto coordenação vai por aí, 

percebo que as pessoas falam: “Espera aí, eu também não tenho todas essas 

certezas”, vamos tentar nos aproximar, numa dimensão que falta um pouco na 

educação que é a dimensão do profissionalismo, é pelo quesito profissional. 
(CP3A, grifos nossos). 

 

Fullan (2003, p. 41) diz que a mudança “[...] pode ser compreendida e, porventura, 

orientada, mas não pode ser controlada [...]”, afirma que liderar a mudança complexa requer o 

desenvolvimento de uma estrutura conceitual e um conjunto de ações que constantemente 

devem ser cultivados e definidos. A fala da CP7A expõe as implicações da formação aliada e 

voltada à mudança. 

 

Então eu acho que isso é fundamental, você pautar a reflexão nas questões da 

prática eu acho que isso é fundamental, porque eu me lembro de quando eu fui 

pra coordenação e muitas vezes essa superficialidade da formação de você tratar 

isso de dados teóricos do nada pro nada, sabe assim... O grupo fecha [concorda] 

que é extremamente importante você conversar sobre os espaços, mas os espaços 

em todos os momentos não tem nada a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com o 

que o fulano diz, com o livro que eu li, com o texto que eu conversei, com o diálogo 

que eu fiz, mas ele não necessariamente tem que chegar no meu pedaço. Eu acho 

que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas ao longo do caminho 

e que, de verdade, muitas vezes acaba pautando a formação em questões que se 

não tem a ver com a prática de verdade ela vai ficar na superficialidade mesmo, 

ela não vai mexer em nada e fazer com que a formação tenha a ver o tempo todo 
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com a prática, fazer esse diálogo entre a formação, a prática e o que acontece, as 

experiências que eu vou fazendo e o que isso em certa medida vai fazendo avançar 

ou não. (CP7A, grifos nossos). 

 

Na mesma perspectiva, Pinazza (2013, p. 238) afirma que os professores são 

aprendizes; e realizar mudanças em práticas educativas não é tarefa simples, requer um novo 

aprendizado, a compreensão e a clareza de “[...] um entendimento mais amplo de questões de 

caráter filosófico, social, administrativo e de princípios mais abrangentes da prática 

pedagógica, tais como os que devem nortear as discussões de integração curricular [...]”.  

 

(...) porque muitas vezes eu digo não, eu discordo disso, eu acho que este diálogo, 

ele é extremamente importante e de verdade pra toda a escola, é aquilo que vai 

mudar um pensar de uma escola ou vai fazer com que aquele pensar saia da 

superficialidade e vai para o aprofundamento que, de verdade, tem sentido, que 

vai me mostrando dentro das práticas as boas perguntas, isso é uma outra coisa 

que eu aprendi o quanto é importante saber fazer boas perguntas e o quanto essas 

boas perguntas vai direcionando uma formação que vai fazendo sentido para um 

grupo. (CP7A, grifos nossos). 

 

Pinazza (2013, p. 239) enfatiza que é requerido das lideranças, diretor e coordenador 

pedagógico, “[...] um considerável grau de discernimento sobre as práticas presentes nos seus 

contextos de trabalho, a partir da construção de uma crítica pessoal sobre elas [...]”, pautada 

no estabelecimento de um coletivo cooperativo e que possui vínculos de confiança mútuos, 

correspondentes ao processo de constituição de culturas colaborativas de aprendizagem. 

(FULLAN, 2000), conforme exposto, na sequência, pela CP5A, quando evidencia a 

importância do vínculo no grupo. 

 

Você precisa ter um grupo muito bom no sentido de confiança, de relações de 

confiança, para que eles troquem e você visualize de longe e enxergue aquela 

concepção, a fala desses professores, onde você precisa tocar. Cada um tem um 

tempo e uma forma. Ano passado eu passei por uma experiência com uma 

professora com uma dificuldade, mas eu percebia que se eu cutucasse, ela avançava 

porque ela queria brigar comigo. Então ela estudava em casa pra rebater. E eu 

percebia esse movimento, algumas pessoas no grupo não entenderam. (CP5A, 

grifos nossos). 

 

Pinazza (2014, p. 60) diz que o apelo à mudança educativa e à reforma exige de 

todos da comunidade educativa, a começar das lideranças formais, “[...] uma intensa energia, 

posto que o processo de mudança não implica, meramente, um sucedâneo de   inovações, mas 

o estabelecimento de uma cultura de mudança [...]”, o que não se configura como uma tarefa 

fácil, como evidenciado nas falas dos participantes, CP2A e CP3A, a seguir: 
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Porque pra este grupo [a constituição] não existe a priori, ele se forma de algum 

lugar, que eu acho que é elementar, fundamental construir com este grupo. 

(CP2A, grifos nossos). 

 

Eu não sei se é zona de conforto ou de conformismo, mas tudo bem, tirar é tão 

complicado, você sai mais exaurido por conta disso. Desta função de você sentir 

que foi sugado até a última gota de sangue e você achar “Amanhã não consigo 

vir”, porque não tem mais nenhuma gota de sangue, porque é muito difícil isso. 

Elas vão criando estratégias de até autoboicote, boicote mesmo... “já que ele quer 

que faça...”, faz de um jeito que não dá certo e vem com aquele prazer enorme: 

“Não dá certo viu?, se fosse do meu jeito teria dado certo, mas como foi do seu...”, 

até você entender o que ela fez, o que não deu certo, aí você vai tentar fazer... E tem 

vezes não sei como vocês pensam isso, o que vocês acham esta questão de grupo, 

pra mim é o maior desafio. (CP3A, grifos nossos). 

 

A autora esclarece que o processo de formação contínua em serviço deve prever o 

fortalecimento das lideranças formais, “[...] tomando-as como figuras-chave no processo 

formativo dentro unidade” (PINAZZA, 2014, p. 132), e enfatiza que se entende por lideranças 

formais não somente o coordenador pedagógico, mas também conjuntamente o diretor e o 

coordenador pedagógico. Essa parceria compreende, de forma respeitosa e compartilhada, o 

estabelecimento de princípios, objetivos e valores comuns, concebidos democraticamente e 

construídos em bases de confiança e colaboração. Na fala da CP5A percebe-se a importância 

desta parceria. 

 

Você tem que construir essa ideia do grupo, porque o projeto é dele. Eu relatei 

aqui quando eu entrei [na escola] que o projeto estava na diretora da escola, eu 

fiquei um ano, pior que eu era amiga dela, como eu ia fazer pra que eu acabasse a 

respeitando, eu a ela, um ano que a equipe não andou e ela queria que eu desse 

continuidade. Ela achou que eu iria dar continuidade ao projeto, só que eu 

acredito que o projeto tem que ser do grupo e não da direção. Então, quando ela 

viajou, entrava em uma licença, o grupo parava, você tem que dar esse 

empoderamento, esse poder, é do grupo, não é meu, é do grupo, eu estou ali para 

facilitar. (CP5A, grifos nossos). 

 

Hargreaves e Fink (2007) abordam a liderança sustentável em sete princípios, são 

eles: profundidade da aprendizagem, durabilidade do impacto a longo prazo, amplitude de 

influência, justiça, diversidade, engenhosidade e conservação.  

O fortalecimento das equipes no contexto institucional da educação, ainda é um 

desafio, na perspectiva de apoio e investimento às lideranças formais. Pinazza (2014) 

apresenta limitações do próprio campo de estudos sobre a liderança na educação, pois a maior 

parte de literatura é de origem estrangeira e publicada nas últimas duas décadas.  

Zumpano e Almeida (2012, p. 26), quando discutem as interfaces da atuação do CP 

no cenário da educação infantil, colocam o desafio de 
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Pensar a prática ‘melhor’ implica que o coordenador pedagógico busque, por meio 

da formação continuada em serviço, qualificar os profissionais que acompanha, 

instigando-os a conhecer as concepções teóricas que vigoram no âmbito da educação 

infantil atual, provocando movimentos de conscientização em relação ao papel 

educativo que exercem de forma dinâmica, permanente e sistemática na construção 

do conhecimento. Acreditamos que uma das formas mais eficazes de atuação do 

coordenador pedagógico no âmbito educacional é o papel de formador, e no meio 

educação infantil esta premissa não é diferente, pois, ao exercer o papel de 

formador, o coordenador pedagógico pode realizar um trabalho coletivo, articulado e 

integrado com a  equipe educativa, investindo na formação continuada do professor 

na própria escola, estimulando-a a perceber que as propostas transformadoras 

resultantes do processo de formação continuada fazem parte do projeto da escola, 

estabelecendo uma parceria de trabalho com o professor que possibilite a tomada de 

decisões por parte desses atores capaz de garantir o alcance de metas em comum, 

bem como a efetividade para alcançá-las. 

 

A narrativa da CP8A apresenta questões da sua atuação na formação e suas vivências 

profissionais, assim como as apontadas pelas autoras anteriormente referidas, traz importantes 

questões implicadas nesses processos. 

 

Eu tenho pensado muito talvez pelos anos de coordenação, esse pensar é muito 

atual, que eu acho que a gente vai ganhando à medida que vai trabalhando com 

formação que é em relação à figura do coordenador e também as culturas 

institucionais das unidades. Quando a gente passa por unidades diferentes a gente 

percebe como se constrói de verdade e eu não tenho aqui possibilidade de te dizer 

como se constrói, mas é fato que cada unidade ela desenha pra si uma cultura, 

entre as pessoas, entre as comunidades e as crianças e nós, enfim... E essa cultura 

influencia fortemente o impacto da formação coletiva nos educadores e o que eu 

tenho pensado muito, e aí é um pensar que me acompanha desde sempre, é como 

eu, coordenadora pedagógica, garanto a coerência formativa na formação dos 

educadores dos princípios que eu defendo na educação das crianças, porque se eu 

defendo uma educação para as crianças democrática, libertária, onde as crianças 

têm direito de serem escutadas e consideradas eu não posso fazer ao contrário na 

formação dos educadores. Então eu preciso garantir uma coerência metodológica 

de princípios em comum que vale para todos e aí quando a gente parte para a 

escuta que eu acho que é um pouco isso que esse excerto da Mônica também 

coloca nessa roda de conversa, é assim quando os professores compreendem e 

estão diante de um coordenador que escuta eles, mas não escuta só... (CP8A, 

grifos nossos). 

 

Quando se pensa na formação como a melhoria da prática educativa centrada nos 

processos de constituição de uma comunidade aprendente, que busca meios, em colaboração, 

confiança e partilha, de construir bases investigativas com autoria e significado ao coletivo 

dos professores, requer-se, necessariamente, a premissa de que um profissional sozinho na 

unidade, no caso o coordenador pedagógico, não conseguirá desbravar tal tarefa. 

A CP6A traz em seu depoimento o quanto a mobilização para mudança na 

desconstrução de práticas é um desafio para o CP. 

 

Pra mim como coordenadora pedagógica comecei nessa função em 2010, faz 

seis/sete anos e pra mim um desafio muito grande na coordenação é incorporar 
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esse papel de formadora, acolher as concepções dos professores, desconstruir ao 

mesmo tempo respeitando essa carreira construída. Não é de uma hora para outra 

que a gente desconstrói uma concepção. Eu cheguei num espaço que as pessoas 

tinham muito tempo naquela escola, muita experiência naquele segmento que pra 

mim era novidade, eu tive que ter um olhar acolhedor pra essas concepções e o meu 

maior desafio foi até que ponto eu acolho, até que ponto eu tenho que intervir e 

desconstruir algumas coisas. Pra mim foi o meu primeiro desafio no papel de 

coordenadora no papel formativo, porque se eu também não acolhesse as diversas 

concepções que tinham ali eu também não ia conseguir construir uma nova 

concepção. (CP6A, grifos nossos). 

 

O discurso da CP8A vem ao encontro dos apontamentos de Nóvoa (1999, p. 18), 

quando problematiza a distância entre os discursos e a prática, e a sua apropriação, a 

necessidade de uma concepção de formação de professores que situe o desenvolvimento 

pessoal e profissional, que valorize a experiência, a fim de “[...] encontrar processos que 

valorizem a sistematização dos saberes próprios, a capacidade para transformar a experiência 

em conhecimento e a formalização de um saber profissional de referência [...]”. 

 

Olha pra dizer que há pouco tempo gente teve uma roda de conversa com as 

professoras da EMEI e uma delas dizia assim: “Pra mim olhar pro CEU e ter que ir 

com as crianças e me desafiar a ir com as crianças em todos os espaços é muito 

dolorido, porque eu venho de uma concepção pedagógica, que eu acho que na 

EMEI, eu tenho que ensinar as crianças a ler e escrever, pelo menos o nome 

porque, senão, no final do ano, eu me pergunto”, ela dizia, “O quê que eu fiz?”.  

Agora na hora que eu estou me desafiando a ir com as crianças, eu também 

coloco em cheque aquilo que eu penso... (CP8A, grifos nossos). 

 

Essa tarefa envolve questões afetivas, emocionais, estabelecimento de vínculos, 

conflitos, divergências, resistências, tomadas de decisões, estabelecimentos de objetivos, 

princípios e valores comuns, compartilhamento de ações e responsabilidades, convívio com as 

diferenças e a diversidade, colaboração, solidariedade, resiliência, respeito a si e ao outro. 

A CP1A mostra a ambiguidade da atuação do CP em face dessas questões, quando 

expõe que 

 

Entre o tempo do adulto e o direito da criança, eu tenho que respeitar o seu tempo, 

mas vou respeitar primeiro o direito da criança. (CP1A, grifos nossos). 

 

O estabelecimento de vínculos, a constituição de grupo e as implicações para o CP 

nesta questão apareceu preponderantemente no Grupo A. Todos os participantes no estudo, 

em seus relatos, trouxeram como um desafio fundamental para o CP a mediação entre o 

indivíduo e o grupo, a necessidade de confiança, o respeito ao tempo individual, o sentimento 

de pertencimento ao grupo, as exigências de articulação e as necessidades de intervenção, 

tomada de decisões e formação do grupo. 
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A CP8A traz em seu depoimento uma importante reflexão sobre a figura do CP e as 

culturas institucionais, a construção dessa cultura como forte influenciadora tanto na 

constituição do grupo como na formação, que cada escola “desenha” uma cultura própria e 

produz um impacto individual e coletivo. 

 
Lá na última escola que eu passei tinha uma grande lousa na sala de formação que 

a princípio estava lá por um equívoco da construção porque não precisava estar ali, 

mas com a lousa ali a gente descobriu que ela poderia ser um grande quadro de 

desenhos onde a gente anotava o que a gente pensava naquele dia. Naquela lousa 

foi desenhado vários mapas conceituais e vários mapas de discussão para 

recuperar no final do dia, para recuperar isso e o advento do celular nos ajudou 

com isso, recuperar isso no dia seguinte. Porque o que era falado na sala não eram 

só opiniões generalistas, mas era conteúdo da nossa formação. Então quando uma 

falava, a outra falava, outra falava e a gente anotando a rede de pensamentos ou de 

possibilidades de pensamentos para aquela questão que estava sendo colocada, 

naquele momento, a fala do professor era fonte de conhecimento para todos os 

outros e era conteúdo de reflexão e você eleva esse pensamento reflexivo para 

conteúdo e não para opinião. Eu acho que isso vai gerando uma cultura que assim 

as pessoas vão pensando naquilo que elas vão falar, se aquilo que elas vão falar 

está ligado com as crianças porque muita da fala daqueles professores era 

também a fala das crianças do que eles tinham escutado, da problematização que 

eles tinham trazido... (CP8A, grifos nossos). 

 

Hargreaves (1994, p. 186) enfatiza que as culturas do ensino ajudam a conferir 

sentido, apoio e identidade aos professores e ao seu trabalho, que os seus fazeres são afetados 

por seus colegas e as relações que estabelecem com eles “[...] figuram entre os aspectos mais 

significativos da sua vida e do seu trabalho [...]”. 

O autor classifica as culturas do ensino em duas dimensões, conteúdo e forma. O 

conteúdo “[...] consiste nas atitudes substantivas, valores, crenças, hábitos, pressupostos e 

formas assumidas de fazer as coisas que são compartilhadas no seio de um grupo particular de 

professores, ou na comunidade docente mais vasta [...]”, sendo assim, o conteúdo pode ser 

observado naquilo que os professores pensam, dizem e fazem. A forma “[...] consiste nos 

padrões característicos de relacionamento e nas formas de associação entre os membros destas 

culturas [...]”, isto é, “[...] ela pode ser observada na maneira como as relações entre os 

professores e os seus colegas se articulam [...]” (HARGREAVES, 1994, p. 186).  

No diálogo entre a CP1A e a CP2A, verifica-se a importância do sentimento de 

pertencimento, o estabelecimento de vínculos e a construção de uma cultura institucional, 

uma identidade daquele grupo, que perpassam por ações individuais que se agregam e 

tornam-se coletivas e com sentido para o grupo. 

 

E quanto mais fortalecimento do grupo, das pessoas, se sente pertencendo, 

confiante... (CP2A, grifos nossos).  



146 

 

Mais elas agregam, quem tem haver. Quando chega uma pessoa que não sabe do 

projeto, eu vivi isso lá, as duas coisas, esse de uma pessoa pipocar e falar assim, 

meu deus eu não fico aqui de jeito nenhum porque é todo mundo louco e eu quero 

sentar e as crianças pintando elefante de azul e aqui não vai dar, como aconteceu 

ao contrário também de chegar uma pessoa que tinha outras ideias que não eram 

as ideias que o grupo tinha, mas tinha uma identidade com os princípios, esse 

grupo abraçou e falou vem aqui, vê como a gente faz isso, vê de que jeito faz 

aquilo... (CP1A, grifos nossos). 
 

Assim, os CPs têm o desafio de provocar a mudança, de mudar o modo de fazer as 

coisas no contexto em que estão, ou seja, de transformar a cultura, sendo este o ponto 

principal nas palavras de Fullan (2003, p. 51), que “[...] significa gerar essa capacidade de 

procurar, avaliar de forma crítica e incorporar seletivamente novas ideias e práticas, 

constantemente tanto dentro da organização, como fora dela [...]”, é a capacidade de 

desenvolver relacionamentos, construir conhecimento e lutar pela coerência num mundo não 

linear.  

Segundo Hargreaves (1994), as escolas devem ter um sentido de missão, pois geram 

motivação e investem nas coisas com sentido para a comunidade escolar, tornam-se 

representativas para aqueles que participam do seu desenvolvimento e se constituem em “um 

poderoso estímulo para o aperfeiçoamento” (p. 183), uma vez que constroem finalidades 

comuns, partilham expectativas e responsabilidades, geram lealdade, empenho e confiança. A 

narrativa dos diálogos dos participantes (CP1A, CP2A, CP3A e CP5A) corrobora as reflexões 

deste pesquisador.  

 

Você tem que construir essa ideia do grupo, porque o projeto é dele. Eu relatei 

aqui quando eu entrei que o projeto estava na diretora da escola, eu fiquei um 

ano, pior que eu era amiga dela, como eu ia fazer pra que eu acabasse a 

respeitando, eu a ela, um ano que a equipe não andou e ela queria que eu desse 

continuidade. Ela achou que eu iria dar continuidade ao projeto, só que eu 

acredito que o projeto tem que ser do grupo e não da direção. Então quando ela 

viajou, entrava em uma licença, o grupo parava, você tem que dar esse 

empoderamento, esse poder é do grupo não é meu, é do grupo, eu estou ali para 

facilitar. {CP2A: isso é muito complicado, o que você está falando, como no caso 

do Q. que tem um projeto potente, riquíssimo, você entra no Q. você fala, isso é 

Prefeitura mesmo e todo mundo teme na hora que a diretora for embora o que vai 

acontecer? O que vai acontecer com o zoológico, com o bugue, com o ateliê de 

arte, com toda aquela organização daquela forma, o que vai acontecer? Qual é o 

gestor que vai sustentar aquilo, é muito complicado, tem que ser do grupo, essa 

potência tem que estar no grupo e esse é o nosso papel como coordenadores 

fortalecer o projeto do grupo.} {CP1A: fortalecer o grupo para que ele tenha o seu 

projeto.} É a marca da escola e se alguém saiu, eu levo adiante para conseguir em 

outro espaço imprimir uma marca, já aconteceu de professoras que saíram e tinham 

bastante solidez e mudaram outros espaços. {CP1A: aquele grupo ou aquele 

projeto foi tão orientador das crenças daquela pessoa que ela optou por não ficar, 

pipocou, pipocou, porque não deu conta daquilo}. {CP3A: (...) nisso que a gente 

vai salvar todo mundo, se o cara não quer tem que ir embora mesmo, esta história 

que eu tenho que salvar todo mundo, não está feliz vai embora, três professoras 

agora no meio do ano queriam sair pra fazer permuta, mas olha, vai ser feliz, olha 
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tem isso também, uma hora o grupo vai entendendo o que quer, você não se 

enquadra vai embora} No fim tem uma coisa você propõe, mas a própria pessoa 

não tem identidade com aquele grupo (...) É esse mesmo o papel, deixar marcas, 

mas não carregar tudo com você, você deixa as pegadas na areia, mas não precisa 

levar as conchas. (CP5A, grifos nossos). 

 

Fullan e Hargreaves (2000, p. 68) afirmam que as culturas colaboradoras mantêm 

maior satisfação e produtividade, fortalecem os professores, reduzem incertezas e promovem 

o aumento de bons resultados. 

 

Essas culturas facilitam o compromisso com a mudança e com o aperfeiçoamento; 

criam comunidades de professores que não mais desenvolvem relações de 

dependência com a mudança imposta externamente, as quais o isolamento e a 

incerteza tendem a encorajar. Enfrentar a mudança não é mais uma escolha entre a 

aceitação entusiasmada e carente de crítica e a rejeição sem análise. Os professores 

desenvolvem a confiança coletiva para reagir de maneira crítica, selecionando e 

adaptando aqueles elementos que auxiliarão a melhorar seu próprio contexto de 

trabalho, rejeitando aqueles que não serão positivos. 

 

As declarações da CP2A e da CP1A enfatizam o apontado por Fullan e Hargreaves 

(2000) sobre fortalecimento, pertencimento, confiança e partilha. 

 

 E quanto mais fortalecimento do grupo, das pessoas, se sente pertencendo, 

confiante... (CP2A, grifos nossos). 

 

 Mais elas agregam, quem tem haver. Quando chega uma pessoa que não sabe do 

projeto, eu vivi isso lá, as duas coisas, esse de uma pessoa pipocar e falar assim: 

“Meu Deus, eu não fico aqui de jeito nenhum, porque é todo mundo louco e eu 

quero sentar e as crianças pintando elefante de azul e aqui não vai dar”, como 

aconteceu ao contrário também de chegar uma pessoa que tinha outras ideias que 

não eram as ideias que o grupo tinha, mas tinha uma identidade com os 

princípios, esse grupo abraçou e falou: “Vem aqui, vê como a gente faz isso, vê de 

que jeito faz aquilo...”. (CP1A , grifos nossos). 

 

Desta perspectiva, o desenvolvimento profissional é entendido como um processo de 

melhoria das práticas docentes, centrado no professor, ou no grupo em interação, com a 

preocupação de promover mudanças educativas em benefício da comunidade escolar, o que 

não se restringe somente ao enriquecimento pessoal e profissional, mas também, neste caso, 

em prol dos bebês e das crianças, centrando-se no contexto profissional (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2009). 

Harris (2002) enfatiza que a função do desenvolvimento profissional possui três 

ênfases diferentes, no que se trata da promoção, crescimento e desenvolvimento dos 

professores como práticos profissionais, são elas: promover práticas eficazes de ensino, 
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proporcionar crescimento pessoal e profissional contínuo, e mudar o caráter da escola e do 

ensino. 

Assim, o desafio proposto ao CP diante das suas atribuições legais; as atuações na 

unidade, como as que já foram apontadas; as responsabilidades quanto à formação dos 

professores e os processos desenvolvidos nos contextos com a equipe de professores 

requerem, como exposto na fala de Placco, Almeida e Souza (2011, p. 281): 

 

 [...] uma formação específica para o coordenador, na qual, ao lado de estudos 

teóricos que alicercem suas concepções educacionais e fundamentem suas práticas e 

as do professor, sejam discutidas e contempladas as especificidades de sua função, 

como: habilidades relacionais, estratégias de formação e de ensino, construção e 

gestão de grupo, domínio de fundamentos da educação e áreas correlatas, questões 

atuais da sociedade e da infância e adolescência (aprendizagem e desenvolvimento). 
 

5.2.3 A coordenação pedagógica como integrante da equipe gestora 

 

Quando se reflete sobre a constituição dos grupos de professores na unidade e a 

formação continuada, percebem-se as relações complexas que exigem do CP uma visão ampla 

e um esforço significativo na sua atuação. 

Tendo como base os pressupostos já apontados sobre a formação continuada pela 

legislação no capítulo 2, os referenciais teóricos analisados no capítulo 3 e os processos de 

formação centrados na escola, acredita-se que a formação contínua, como anteriormente 

tratada neste capítulo, é essencial para os planos, processos cotidianos e para a qualificação 

das ações dos profissionais em suas unidades.  

Dessa maneira, para os profissionais da educação, são oferecidas oportunidades 

formativas nos cursos e nas oficinas de formação que são publicados no Diário Oficial, como 

também os seminários oferecidos pela Secretaria Municipal, as reuniões pedagógicas que 

acontecem nas unidades, dentre outras oportunidades de formação em serviço. Porém, nesta 

pesquisa, objetivou-se analisar a formação que é realizada nos horários coletivos, 

regulamentados pelos PEAs no interior das unidades educacionais. 

Empreendeu-se um esforço em problematizar a formação em serviço tendo como 

pressuposto que não é possível imaginar uma mudança real nas práticas sem que passe pela 

formação dos professores, ou seja, o desenvolvimento profissional está intimamente 

relacionado com o desenvolvimento institucional (NÓVOA, 1999; OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002a, 2002b; FORMOSINHO, 2009).  
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As narrativas de uma parcela dos CPs aludem a algumas necessidades dos 

professores em relação à formação em serviço e à dificuldade/desafio da coordenação 

pedagógica em desencadear e manter processos formativos efetivos. 

 

É um papel duro, é árduo, porque tem que mexer em concepções das pessoas. 

{CP2A: nas crenças!} Crenças, e é uma coisa que você tem que ter, tem que ser o 

par mais experiente, mas tem que ter a humildade para falar pro professor: “Olha 

professor, nesse momento eu não sei”, e a gente vai pesquisar. E às vezes ele não 

sabe e ele nega. É a mesma coisa que eu vejo assim que os professores não escutam 

o que as crianças falam na sala, eu vejo os coordenadores, não escutando o que os 

professores estão falando no grupo porque fica mais fácil. Então, as crianças, a 

gente vê o movimento da necessidade do grupo que precisa falar das concepções 

ou do brincar e o coordenador vai falar de reciclagem de lixo, de eco não sei das 

quantas, sustentabilidade. Que é o que a gente vê nos projetos dos PEAs por aí. 

(CP4A, grifos nossos). 

 

Tem uma outra questão aí também o coordenador não tem resposta pronta, ele está 

construindo essa resposta durante o processo e pra mim enquanto coordenadora o 

que me angustiava muito era isso, eu também não tinha resposta, a gente 

precisava construir essa resposta junto, porém eu era o par avançado. Você tem 

que trocar o pneu com o carro andando e de alguma maneira ir fazendo as 

intervenções, não que a gente busque respostas, mas que a gente vá 

encaminhando algumas questões e vai surgindo outras questões no meio desse 

processo, mas eu acho que é esse trabalhar com o grupo de forma coletiva e de ter 

esses avanços que também são coletivos, isso é um grande desafio. O avanço não é 

de um não é do outro, é de um coletivo, mas muitas vezes é o avanço de um ou 

outro que faz esse coletivo acontecer. Eu acho esse um desafio muito grande para 

o coordenador. (CP7A, grifos nossos). 

 

Os processos formativos são planejamentos de proposições organizadas por ações, 

pelas vias das lideranças formais, diretores e coordenadores pedagógicos, mas, na maioria das 

vezes, segundo a fala dos CPs, são ações desencadeadas e estruturadas somente por eles. 

Dificilmente aparece na narrativa um diretor que esteja articulado ao CP na atuação 

pedagógica e nos processos formativos no coletivo da instituição. As manifestações da CP8A 

sugerem que essa ausência também passa pela opção/decisão desse profissional e na 

organização das suas atribuições no contexto da unidade. 

 

(...) eu acho que todo sonho de um coordenador pedagógico é ter um diretor 

articulado a ele, eu acho que é um esforço que a gente também faz na formação 

desses diretores que também tem uma visão muito burocratizada, também é 

exigido uma burocratização do seu cotidiano excessivamente, mas com a minha 

experiência com diferentes diretores, também passa por uma opção desse diretor. 

(CP8A, grifos nossos). 

 

As lideranças da unidade – diretor, assistente de diretor e coordenador pedagógico –, 

têm, na condução dos processos institucionais, a incumbência de promover, mobilizar e 

articular a comunidade educativa nas ações dos projetos desenvolvidos. 
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O relacionamento entre as lideranças e desses atores com a comunidade torna-se 

crucial para que a condução desses processos, tanto do Projeto Pedagógico como do PEA, 

seja desencadeada em uma perspectiva para mudança. Para isso, é preciso um trabalho de 

parceria, integrado e coletivo, uma vez que sem este a construção de um ambiente 

colaborativo voltado à aprendizagem se torna impossível (HARGREAVES, 1994), conforme 

evidenciado pela CP2A. 

 

Então é uma posição muito difícil do coordenador, muito difícil e se ele não tem 

uma boa dupla com o diretor. Porque essa dupla ela é fundamental. Eu vejo assim, 

a maneira que eu vejo essa dupla é o diretor é como se ele desse um sobrevoo sobre 

toda a escola, a comunidade que ele atende, as famílias e o território. Ele precisa 

ter esse olhar de águia, sabe de olhar tudo, de dar um apoio, a gestão do diretor 

tem que ser de baixo pra cima mesmo. Ele tem que dar um apoio financeiro a 

serviço do pedagógico, então ele tem que compreender muito bem esse pedagógico 

porque toda a parte financeira não tem que ser o que ele quer comprar. Essa 

discussão ele tem que ter muito clara de qual é o projeto que está sendo construído 

coletivamente pra ele apoiar financeiramente esse projeto, as articulações que ele 

vai ajudar o coordenador a fazer no território quer seja com a saúde, quer seja com 

a formação, com espaços de formação, quer seja com a ocupação das crianças no 

território. Então ele tem que ter isso muito claro pra fazer essa articulação, dos 

bons brinquedos, dos bons livros, então toda essa parte do apoio mesmo da 

infraestrutura, ele tem que ter muito claro pedagogicamente de qual é o projeto pra 

ele apoiar e dar muito colo pra esse coordenador porque esse é o cara que está, que 

vai fazer a roda girar, vai fazer a roda girar no sentido de promover as 

interlocuções da comunidade, com os professores, porque é o nosso papel, do 

coordenador fazer a ponte das famílias com o professores, porque a gente tem que 

olhar para esse processo histórico desses professores, estão muito na caixinha, 

acho que o nosso papel é tirar um pouco as pessoas da caixa! (CP2A, grifos 

nossos). 

 

Ao pleitear uma cultura de mudança, essas lideranças, necessariamente, requerem 

intencionalidade e o estabelecimento de procedimentos comuns que possam balizar suas ações 

conjuntas (FULLAN, HARGREAVES, 2000; FULLAN, 2003; HARGREAVES, FINK, 

2007). Nas narrativas dos CPs, a seguir, apresentam-se as implicações acarretadas pela falta 

de parceria e objetivos comuns. 

 

Mesmo as gestoras, às vezes, não tendo muito conhecimento da parte pedagógica, 

se ele confia e dá acesso a esse coordenador, o coordenador tem plena condição 

de trabalho. Se o gestor interrompe é difícil. Eu tive sorte nas EMEIs todas, a parte 

de gestão sempre foi muito tranquila, mas essa questão da formação de grupo, eu 

acho que é essencial se você não consegue um grupo que você consiga ter a 

aprendizagem colaborativa não vai, o grupo é pequeno... (CP5A, grifos nossos). 

 

Eu nos meus dois últimos anos, eu tenho sacado que às vezes é melhor, você ser 

sozinha do que você partilhar algumas coisas do ponto de vista da gestão. Não por 

uma questão de maldade porque o diretor está no outro ponto e aí acaba em vez 

dele te ajudar ele acaba te atrapalhando, na relação, na relação com os 

professores. Porque quem está ali com os professores é você. Então eu vejo assim 

essa questão do colo, a imagem que vem é: “Eu pego no colo, agora vai brincar, 

com o professor”, eu vejo assim. No começo eu achava assim, colo que coisa mais 

assim, então se eu não tiver essa clareza e o grupo perceber e eu colocar o diretor 

no jogo e ele perceber, eu afasto o grupo. Agora se eu estiver sozinha, com todas as 
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minhas agruras, com todos os meus choros, por isso que é tão importante eu vir pro 

grupo de formação com os pares. Porque eles estão na mesma posição que você, o 

diretor pode ser seu super amigo, ele pode entender, respeitar seu trabalho, mas 

tem momentos que você não pode contar coisas pra ele. (CP4A, grifos nossos). 

 

Quando existe uma efetiva comunicação entre o diretor e o coordenador pedagógico 

há a possibilidade de que as responsabilidades sejam (com)partilhadas, o estabelecimento e a 

condução das proposições sejam articuladas conjuntamente, e as tarefas pedagógicas e 

administrativas sejam integradas em um movimento de respeito, diálogo e compromisso. 

O estabelecimento desse diálogo ainda é um desafio na atuação profissional do CP, 

como também os processos de planejamento pela equipe gestora, as decisões, os objetivos, a 

construção do projeto pedagógico, os desafios do cotidiano, enfim, as exigências de um 

contexto complexo e exigente, de maneira coesa e integrada. 

Nesse movimento, problematizar a atuação e parceria de diretores e coordenadores 

pedagógicos, como lideranças formais, faz refletir nas consequências tanto da falta de 

articulação entre eles como nos benefícios que impulsionam e potencializam a gestão da 

unidade, como enfatizado na fala da CP2A. 

 

Na minha trajetória isso fez toda a diferença, eu fiquei dez anos na direção e voltei 

a ser professora e depois fui pra coordenação (...) A gente conseguiu um projeto 

coletivo de verdade, as professoras também sentem a necessidade que nós 

sentimos de grupo de estudo, elas tem grupos divididos, elas buscam grupo de 

estudo, elas trabalham muito com material não estruturado, mas tem algumas 

coisas que a gente precisa... a gente sentiu necessidade de ter uma máquina de 

lavar que só o CEI tem, EMEI não tem... “Mas porque vocês querem uma 

máquina?” “Porque a gente lida muito com tecido, o nosso projeto é permeado de 

muita chita, muito tecido pras crianças...”, a gente comprou uma máquina de 

costura: “ Pra quê vocês querem uma máquina de costura?” “Porque temos um 

projeto de cultura e a gente faz a roupa junto com as crianças, as crianças 

desenham suas roupas e a gente faz junto na máquina.” É tudo acervo da escola, 

dinheiro da escola, então precisam ser lavadas as roupas, é dinheiro público, 

precisamos manter este acervo bacana. Tudo isso conforme você vai sendo mais 

criativo e o projeto vai ficando mais bacana você vai entendendo que não dá pra 

separar essa questão mais burocrática financeira ao serviço dessa construção 

pedagógica da infância. É muito complicado isso pra mim, é uma das grandes 

questões que eu acho na Prefeitura e como eu mudei muito de lugar tanto na 

gestão ou na docência. Eu fiquei dez anos na direção e eu voltei pra docência, fui 

pra coordenação, eu transitei muito eu vejo muito complicado, é um desafio, um 

desafio... (CP2A, grifos nossos). 

 

A garantia da configuração de uma composição de papéis das lideranças formais, 

sem sobreposição de tarefas, com uma conjunção das atuações entre diretor e coordenador 

pedagógico, que confere complementariedade e equilíbrio nas ações, com base em premissas 

e propósitos comuns, denota um elo de cumplicidade fundamental para o caráter 

transformacional e integrador de uma equipe (PINAZZA, 2014). 
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A gente fala da perpetuação de uma equipe que é muito importante, mas também 

você mudar não só de escola, mas de papel que você ocupa, vai te dando vários 

olhares, e vai conseguindo ver a particularidade, todo o distanciamento, toda a 

construção... (CP3A). 

Eu acho que toda gestão tinha que ficar dois anos na sala de aula. (CP1A).  

Eu também acho. Direção e coordenação tinham que ser circular dentro da 

equipe. (CP3A, grifos nossos). 

Tem muito gestor que perde o pé do cotidiano. (CP1A, grifos nossos).  

Eu acho que depende da forma que se olha isso, eu acho que não necessariamente 

você precise estar lá. (CP5A, grifos nossos).  

Eu falo isso por conta de predisposição. Eu conheço muitos gestores, do fato de 

conviver, de ver em reunião que eles olham pra prática do outro, com uma 

distância tão grande, distância de crítica, distância de julgamento, de certo e 

errado e muitas coisas, que se ele tivesse no cotidiano, naquele momento, naquela 

situação, naquela circunstância. (CP1A, grifos nossos).  

Faria até pior. (CP3A).  

Exatamente. (CP1A). 

 

Essa coisa de sair da zona de conforto, como é que eu vou aceitar. Quando eu e T. 

[diretora], nós chegamos aqui enfrentamos essa dificuldade das professoras 

aceitarem. São duas pessoas que uma vem de EMEF, uma vem de DRE, que eu 

estava tomando cafezinho, não tem experiência de nada, jovem, e agora? Vamos 

desconstruir tudo? Espera aí, não! Vamos aparar as arestas agora. Vamos colocar 

no lugar o que estava faltando, sem medo de aceitar o novo, se a gente tiver medo 

de aceitar o que vem de novo, nós não vamos mudar nunca. (CP4B, grifos nossos). 

 

E as reuniões todas são muito focadas no coordenador, não importa a reunião, se 

reunião de início de ano, se é parada pedagógica, é engraçado que mesmo a parte 

administrativa da reunião quem dá o tom é o CP, é claro que tem a parte do 

diretor, mas a gente que acaba dando o tom da reunião como começar, o que você 

vai ler no início, o que vai ler, isso fica nas costas do CP mesmo. (CP8B, grifos 

nossos). 

 

A CP6A pontua a falta de formações promovidas pelos órgãos centrais tendo como o 

público-alvo o diretor. 

 

Eu concordo e ainda tem uma outra questão e agora eu estou compondo a equipe de 

DIPED e eu me encaixo nisso. Hoje mesmo a gente estava fazendo a lauda de um 

curso e o público-alvo, diretor, a gente nunca coloca diretor. Eu lembro a diretora 

da minha escola que reclamava muito disso, ela queria fazer os cursos e ela não era 

público-alvo, tem que vir a coordenadora: “Posso ir junto?”, “Você não pode”. Eu 

lembro que teve a formação do PNAIC, ela queria muito ser formadora, não pode, 

só coordenador pedagógico, coitada, ela reclamava muito do quanto também é uma 

via de mão dupla aí, tanto do diretor se aproximar do trabalho do coordenador 

como uma visão mais institucionalizada, vai focando o trabalho pedagógico no 

coordenador e o trabalho administrativo, burocrático e se distanciando do 

pedagógico, fica essa função mais para o diretor. Então, têm essas duas mãos que 

vai distanciando mesmo o papel do diretor e faz toda a diferença quando tem um 

diretor articulado com o coordenador pedagógico, faz toda a diferença. (CP6A, 

grifos nossos). 

 

Essa fala é complementada pela CP5B, que tem uma diretora recente, que foi 

professora de Educação Física por 33 anos, segundo ela, a diretora “[...] não tem a menor 
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noção do que seja a educação infantil [...]”, mesmo assim, ela como CP agradece, pois a 

diretora não impossibilita o trabalho, pelo contrário, se mostra parceira.  

 

A minha realidade é muito interessante, estou na J., a minha diretora é professora 

de Educação Física, ela foi professora a vida inteira e foi parar na EMEI e o que 

eu acho que é bom nela, é a possibilidade de trabalho que ela deixa, a abertura de 

trabalho. Não tem apropriação nenhuma do que é educação infantil, a realidade 

dela é o Estado, foi professora 33 anos do Estado de Educação Física, só quadra, 

quadra, quadra... embora tivesse um trabalho muito bom, mas ela não tem a menor 

noção do que seja a educação infantil, isso não quer dizer que não queira ter, 

quer dizer que não formou, mas ela tem abertura, ela ouve, tudo: “Bem se querem 

fazer, vamos fazer, se não der certo a gente repensa”. Nesse momento tão 

turbulento, você ter alguém que diz “O que eu faço pra te ajudar?”, eu já estou 

levantando as mãos para o céu e agradecendo que ela compra a ideia. “Olha a 

gente quer trabalhar assim, porque está acontecendo desse jeito”, ela diz: “Está 

bom, não tem problema se não der certo a gente volta atrás. Vamos pra frente.” 

Talvez porque ela não teve conhecimento daquilo porque ela poderia dizer não pra 

todo mundo, fechar a porta dela: “Eu bloqueio todo mundo, não sei o que vocês 

estão fazendo e eu não sei o que pode acontecer.” Ela não tem esse perfil, pelo 

contrário. Isso é o que está salvando porque nos dá a possibilidade de pensar 

algumas coisas, fazer e fazer. (CP5B, grifos nossos). 

 

Segundo as narrativas, o CP se divide entre o administrativo, pois faz parte da equipe 

gestora, e o pedagógico.  

Pelo relato da CP6A, a seguir, percebe-se a necessidade de uma gestão participativa e 

articulada entre os gestores, na qual o administrativo está a serviço do pedagógico, já o CP3A 

pontua que muitos coordenadores pedagógicos acabam por utilizar as demandas 

administrativas pela falta de clareza do que seja o espaço do coordenador pedagógico e 

“recorrer ao burocrático é até uma defesa”.  

 

Tem vários fatores, não sei se é muita cobrança, se é muita demanda dos parceiros 

ali na equipe gestora, isso eu venho pensando muito, isso eu acho que está no CEI, 

na EMEI, na EMEF em qualquer segmento, esse desafio para administrar esse 

tempo, essas demandas daquilo que a gente acredita, porque eu penso que a gente 

caracteriza muito esse burocrático, será que tudo é o burocrático? e parece que o 

pedagógico não é o burocrático e tem muito burocrático a serviço do pedagógico, 

eu também venho pensando muito nisso aí. (CP6A, grifos nossos). 

 
Eu vejo que, às vezes, a profissionalização do papel do coordenador passa muito 

muitas vezes pela falta de clareza de quem ocupa o espaço de coordenação. E às 

vezes recorrer ao burocrático é até uma defesa. Eu não sei o que fazer, então eu 

cuido do papel. Eu cuido de não sei o quê, então eu fico correndo o tempo inteiro e 

ninguém acha que eu não estou fazendo nada. De verdade eu corro, mas não cuido 

daquilo que era meu quinhão, meu pedaço. (CP3A, grifos nossos). 

 

Nessa perspectiva, a atuação do CP – diante da complexidade de integrar a gestão da 

unidade, como liderança formal, em parceria com o diretor, juntamente com o supervisor 

escolar, cuja participação se dá, nas responsabilidades tanto administrativas como 
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organizacionais –, confere uma tensão significativa entre o CP e os demais gestores, entre o 

CP e os professores, entre o CP e os integrantes da comunidade educativa. 

A CP1A traz as tensões e conflitos dessa relação e como o CP se sente diante da 

problemática da falta de articulação e tensão decorrente desta parceria na unidade e expõe: 

 

Quando não tem uma gestão bem parceira você vira vidraça, mesmo porque a 

pedra vem dos dois lados. Você vai tentando conciliar essa questão das demandas, 

que vem dos professores, das famílias, das demandas que vem da gestão, se essa 

parceria é efetiva faz muita diferença. Tira esse papel de uma certa fragilidade, se 

essa parceria é muito frágil, ele retoma a esse papel de estar no meio do tiroteio. 

(CP1A, grifos nossos). 

 

A CP8A narra a tensão entre o burocrático, os afazeres na unidade relacionados ao 

pedagógico e as atribuições do coordenador, como também a distribuição de atribuições, 

sejam administrativas ou pedagógicas entre as lideranças formais. 

 

Uma coisa é o burocrático, o coordenador tem tarefas burocráticas, como o diretor 

tem tarefas sobre as quais muitas vezes a gente não gosta, mais é tarefa de ofício e 

você tem que dar conta daquilo, tendo aquilo muitas vezes significado ou não, 

uma coisa é o burocrático, outra coisa é o administrativo. Eu toda vida avisei 

meus diretores de cara, às vezes sem conhecer que eu era uma coordenadora 

pedagógica, estou há vinte anos na rede, eu faço questão de não aprender nada do 

administrativo porque não é meu latifúndio (...)  Eu não substituo diretor em férias, 

nunca substitui, pode não ter ninguém para substituir, eu fico responsável pela 

escola, não tem problema, eu sei da minha função, mas eu não vou cumprir este 

papel porque quem é que faz às vezes do coordenador? (...) esta é uma opção 

minha, eu sei que muitos dos coordenadores têm opiniões distintas e eu respeito 

elas, mas para mim isso sempre foi um princípio, na hora que eu escolhi ser 

coordenadora pedagógica, eu escolhi ser do pedagógico, existe a interface do 

pedagógico com o administrativo claro, na discussão de verba, eu estou lá tête-a-

tête para puxar a sardinha para o lado das crianças, dos professores e de tudo 

mais, mas no miúdo das tabelas, dos orçamentos, da prestação de contas, do 

pagamento, a minha tarefa não é essa, a minha tarefa não é essa, então eu sempre 

coloquei isso para os meus diretores (...) porque a gente também forma os 

diretores. Na hora que eu vou lá fazer pagamento pra ele, abrir SIGPEG, lançar 

faltas e tudo mais, eu também estou formando um diretor que acredita que a 

função do coordenador se estende a isso, eu também estou formando com esta 

minha atitude. Essa atitude é uma atitude formativa, é lógico que a gente tem que 

respeitar, a gente pode colocar para discussão, mas o meu posicionamento em 

relação a isso é que na escola a minha função é pedagógica, tenho que ter muita 

clareza para não ser capturada pra outras tarefas. (CP8A, grifos nossos). 

 

O imperativo da burocracia e o apanhado de questões administrativas nos processos 

das unidades são pontos de enfrentamentos e conflitos. Os procedimentos, os preenchimentos 

de planilhas e papéis, que, por vezes, a equipe gestora não sabe a real finalidade, demandam 

um tempo considerável, prejudicando ações que poderiam ter impacto significativo na 

unidade e que acabam ficando em segundo plano em vista dessas tarefas.  
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Hargreaves (1994) menciona que o desafio de reestruturação da educação consiste 

em abandonar, ou atenuar, os controles burocráticos; porém essa diminuição de controle não 

deve prejudicar os objetivos comuns e o empenho coletivo. No mesmo sentido, Formosinho e 

Araujo (2007) alertam sobre a construção de uma pedagogia burocrática. No depoimento da 

CP6A evidencia-se o desafio para o CP em obter clareza entre as questões administrativas e as 

suas atribuições. 

   
Eu caí nesse erro na tentativa de me aproximar, eu achando que ao mesmo tempo, 

que estou ali, contribuindo com as atribuições da direção e achei que do contrário 

seria verdadeiro, e eu descobri que não, depois de alguns anos, que não, na 

ausência do diretor, a coordenadora dava conta de qualquer assunto, na ausência 

da coordenadora não. Depois que eu descobri esse movimento contrário, depois de 

três anos, aí você já acostumou, já aprendeu: “É a CP6A que sabe”, “É a CP6A 

que vê isso”, até você desconstruir isso... (CP6A, grifos nossos). 
 

A narrativa, a seguir, da CP8A mostra várias dimensões da atuação do CP – no 

contexto institucional, coletivo e profissional – bem como o seu papel na formação e nos 

processos desenvolvidos na unidade. Enfatiza que a relação democrática não é somente do 

trio gestor, não está na figura de um gestor democrático, e sim no coletivo da escola. 

 

Eu acho que a escola faz toda a diferença nessa articulação, eu já vivi inúmeras 

diferenças com diferentes coordenadores e essa relação não é só do trio gestor, é 

uma relação do coletivo da escola, o coletivo da escola também pode ajudar nessa 

relação. Então, é assim, você pode ter um coletivo, minha última experiência, 

quando a gente fala em relação democrática, a gente não está falando de um 

gestor democrático, essa é uma discussão que a gente tem aqui no CEU, o direito 

à democracia é o direito de uma vida democrática do coletivo, isso nunca deve 

estar assegurado na pessoa ou na figura de um grupo, o quê que a gente 

descobriu com isso entrando ou não diretor, saindo ou não diretor, tem um 

impacto? É lógico que tem um impacto, mas o impacto é mais ou menos intenso a 

depender do grupo e da estrutura democrática que esse grupo tem, vou 

exemplificar. Uma escola com uma vivência formativa incluindo os pais, uma 

escola que passava por momentos formativos dos pais, então era claro para todo 

mundo, qual o projeto da escola, os princípios, o porquê da escola ser daquele jeito. 

(CP8A, grifos nossos). 
 

A participante CP8A traz, em seu discurso, uma experiência que envolveu a 

formação de toda a escola, inclusive as famílias, alicerçada em princípios participativos, de 

maneira autônoma e com direito de decisão. A situação se deu no ingresso de um novo diretor 

na unidade, e as discussões sobre o uso de prato de vidro pelas crianças mobilizaram toda a 

comunidade.  
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(...) o poder está localizado num projeto construído coletivamente e isso, eu acho 

que é bastante formativo para todo mundo, pra mim viver como diferente e o legal 

é que é as claras dessa forma, é chamar o diretor para uma reunião de conselho 

de escola e explicar a história do prato de vidro, é botar o prato de vidro na 

reunião de formação dos professores para que as professoras contem e ele 

tranquilize e que ele possa dizer da sua falta de coragem com aquilo (...) a gente 

defende uma educação participativa, autônoma, com direito de decidir e se ela tem 

o direito de decidir, ela tem o direito de decidir a comida, aquilo não é só casual, é 

histórico e é fundamentado. E esse diretor ou ele entra nesse jogo ou vai ter uma 

hora que ele vai falar eu não sou dessa tribo, não sou dessa toada, mas enfim, eu 

acho que todo sonho de um coordenador pedagógico é ter um diretor articulado a 

ele (...). (CP8A, grifos nossos). 
 

A CP8A relata um projeto coletivo e democrático, com discussão baseada nos 

princípios de corresponsabilidade e coautoria, nesse caso, na problemática do uso ou não do 

prato de vidro.  

 

eu acho que é um esforço que a gente também faz na formação desses diretores 

que também tem uma visão muito burocratizada, também é exigido uma 

burocratização do seu cotidiano excessivamente, mas com a minha experiência 

com diferentes diretores, também passa por uma opção desse diretor (...), mas tem a 

competência de um coletivo que é professor, que é equipe gestora, que é pai, que é 

todo mundo, porque é interessante você ter pais altamente argumentativos (...) eu 

acho que o coordenador tem esse papel de fazer boas perguntas e tal, mas a gente 

tem um papel de ir se tornando invisível no contexto. O contexto tem que caminhar 

por si, é claro que a gente é uma figura que está lá que ajuda e que contribui, mas é 

um pouco disso de como tornar, como esses projetos podem nascer com uma 

autoria coletiva, isso é muito difícil, isso que eu estou te contando é a única da 

minha história das coisas avançarem fortemente. (CP8A, grifos nossos).  

 

 

Esse relato nos esclarece a dimensão de uma cultura institucional que produz 

identidade, pertencimento, formação coletiva e uma discussão para além do uso ou não do 

prato de vidro, em suas palavras, não é um debate “casual, é fundamentado” pelo coletivo da 

unidade.  

 

(...) mas eu acho que é uma possibilidade por isso que eu falo de uma cultura do 

coletivo tem me desafiado a pensar, quais são os elementos que compõe essa cultura 

formativa do coletivo que não está não só no âmbito do coordenador, mas que 

invade o grupo inteiro, eu acho que são muitos fatores que influenciam na formação 

nossa enquanto coordenador também, você ter uma gestão democrática, você trazer 

os pais pra essa formação, você ter um vínculo, você estabelecer uma relação de 

respeito, ética e compreensão desses professores e trazer isso pra seriedade 

formativa que isso tem, quando a gente foi discutir princípios de avaliação, é claro 

que a gente leu muitos textos de avaliação, mas os princípios nasceram do grupo, 

eles foram sistematizados, foram devolvidos para esse grupo, os pais também 

participaram disso em uma época que não tinha indicadores. Na hora que eu 

construo princípios de avaliação a coautoria traz corresponsabilidade, se eu tenho 

um coletivo que é coautor daquele projeto, ele também é corresponsável, se dá 

certo, se dá errado, sou eu também que estou implicado, o grupo se sente 

implicado naquilo (...) as escolas acabam criando identidades que não estão 

personalizadas no coordenador, no diretor, mas nessa cultura institucional. 

(CP8A, grifos nossos). 
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A parceria e a discussão sobre o trio gestor suscitaram o debate em relação à 

liderança, temática recente nos estudos na educação, mas que mostra uma perspectiva de 

atuação necessária, pois os objetivos de uma comunidade, tanto formativa como aprendente 

centrada na escola, somente serão atingidos se forem ações coletivas em colaboração mútua 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000; FULLAN, 2003; HARGREAVES; FINK, 2007; 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a; PINAZZA, 2014).  

Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002) distinguem a formação centrada na escola 

em três vertentes: (1) centra-se na dimensão física, formação localizada em uma escola e não 

em uma instituição universitária, daí a designação “formação no contexto de trabalho”; (2) 

ultrapassa a dimensão física e centra-se na dimensão organizacional, é uma formação centrada 

na iniciativa da unidade organizacional escola; (3) implica uma aproximação diferente do 

papel do professor em formação, a equipe formadora trabalha com ele e não para ele, uma 

formação centrada nos professores. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2002). 

A CP4A expõe como o coletivo de profissionais e a formação são complexos e 

dinâmicos em uma unidade educacional. Essa visão amplifica a discussão quando se trata da 

liderança nos processos formativos em contextos coletivos pela equipe gestora de educação 

infantil. 

 

Posso falar, eu penso assim, as coisas estão interligadas, se eu tenho um plano de 

formação, se eu tenho a questão das devolutivas, se eu tenho a questão do vínculo, 

a liderança está estabelecida, eles vão te localizar, porque eles sabem que você tem 

um saber fazer ali, não saber por saber, mas porque você está ali no grupo, você 

não está só cumprindo uma hora coletiva ou passando pela escola como vigia ou 

coisa assim, que seu olhar não é de vigia se está fazendo, se não está fazendo, elas 

te localizam ali que não é uma liderança, não é questão de poder centralizado, 

mas é uma questão de confiança, é uma relação de confiança do tanto que eu sei e 

posso informá-lo e do quanto que eu não sei que posso informá-lo com essa 

questão ética. Eu vejo assim, as coisas tem que estar redondas, a gente tem que ter 

clareza, claro eu tenho a escuta, mas têm coisas que eu tenho que cutucar, faz parte, 

eu digo que é a casca, é formativo, eu posso ir lá conversar, eu sempre tive 

coordenadores que entravam na minha sala, pra começar eu não fechava a porta, a 

minha sala era sempre uma zona, as crianças se movimentavam pra caramba e o 

que acontecia ela sabia que podia entrar na minha sala e estava rolando o negócio. 

Eu fui ser coordenadora eu achava que também podia entrar nas salas, elas 

olhavam assim e eu ouvi: “O que essa mulher está fazendo aqui dentro?”, e até hoje 

eu entro na sala delas peço licença, porque eu sei que lá é o lugar delas, só muda o 

espaço, mas elas estão ali na docência. Eu aprendi isso com bons coordenadores, o 

respeito pelo trabalho, então eu trago, toda vez que eu saio para ir pra sala eu 

lembro da pessoa, sabe essas coordenadoras que ficam, acho que quando tem isso, 

a gente consegue ter as coisas redondas, as pessoas têm as experiências pessoais 

que as pessoas trazem. Eu falo que eu tive bons coordenadores, mas teve gente que 

não teve experiências muito boas. (CP4A, grifos nossos). 
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Nas falas da CP8A e do CP3A, apresenta-se a questão da liderança para o CP como 

uma construção que se consolida no grupo.  

 

Numa crença de que a educação parte do diálogo dos diferentes, eu quero os 

diferentes comigo na roda da formação. Quando a gente fala de autoridade em 

relação ao coordenador ou de liderança eu acho que a gente tem uma luta diária 

que não é simples, que é como eu me torno uma liderança legitimada na minha 

escola, hierarquicamente eu já sou uma liderança instituída, mas a gente sabe 

também que posso estar lá institucionalmente dizendo, mas as pessoas não me 

acreditarem como parceiro que pode estar colaborando junto, que pode ser 

cúmplice nessa caminhada, que tem que ser respeitoso com as diferentes posições 

que as pessoas colocam. Então, eu acho que essa característica do coordenador 

pedagógico a gente vai construindo junto com o nosso grupo, ela não é dada pra 

nós (...).  (CP8A, grifos nossos). 
 

(...) se você não se mostrar como aquele que é mais experiente e elas percebam que 

você tem algo a contribuir, você é visto como uma peça de decoração (...). (CP3A, 

grifos nossos). 

 

Pinazza (2013, p. 236) enfatiza que “[...] um ponto de partida para se pensar a 

melhoria de qualidade das práticas educativas e, portanto, a promoção de mudanças 

educacionais [...]”, que, por vezes, resultam em frustrações, sentimentos de culpa e outros 

desgastes, focaliza-se na “[...] compreensão por parte dos líderes estatutários (ou formais) que 

não se localizam em sua vontade pessoal ou em seu esforço particular todas as energias 

capazes de tornar as instituições educacionais efetivas [...]”. 

 

Eu concordo com você nessa história das duas lideranças que é institucional, 

normativa, assinar papel e dessa liderança que é o reconhecimento do grupo a 

essa figura de articulação, essa figura de buscar saber conjuntamente. Eu fico um 

pouco no fio da navalha porque em alguns momentos o grupo tem que ver em você, 

claro com toda essa humildade do não saber, o grupo tem que ter em você alguém 

que busca, alguém que quer aprender, de alguém que sabe coisas, de alguém que 

também é uma referência inspiradora, eu acho que isso traz pra gente uma 

responsabilidade muito grande. Quando eu viro pro grupo e falo que eu resolvi 

estudar tal coisa, descobri que não sei o quê, eu também estou falando para esse 

grupo eu não sei, estou indo atrás, isso vai mudar o meu jeito de pensar, então é 

essa a possibilidade desse humano aprender e a hora que eles veem esse exemplo 

no bom sentido, não no exemplo a ser seguido, eu acho que isso convoca a uma 

liderança, do mesmo jeito que essas relações. Essa relação com a pessoa, a 

relação com o saber podem dar pra gente uma sensação de uma liderança imposta 

debaixo pra cima, do grupo para esse líder, da instituição, da normativa, só pela 

norma, só pela lei, acho que isso é o grande desafio. De repente é ir pro PEA não 

porque é obrigada ou porque ela vai me dar falta. Eu vou pro PEA porque a 

discussão que vai ter lá, vai ser boa, vai ser pra caramba. (CP1A, grifos nossos). 

 

Hargreaves e Fink (2007, p. 12), quando analisam liderança e mudança, concluem 

que “[...] mudança em educação é fácil de se propor, difícil de implementar e 

extraordinariamente mais difícil de se sustentar [...]”, podem atrair entusiastas inicialmente, 

“[...] mas é mais difícil convencer educadores mais céticos [...]”, de sorte que “[...] 
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aprimoramento sustentável depende de liderança bem-sucedida [...]”. Na exposição do CP3A, 

a liderança passa pelos saberes que os CPs possuem e isso é validado pelo grupo. 

 

Eu acredito muito que a liderança, as pessoas que validarão teoricamente são as 

pessoas que estão lá, eu acredito que muda a minha liderança e ela acontece, isso 

eu também falo das pessoas que passaram na minha vida enquanto eu estava 

como professor, dos cursos, das formações que eu frequento e tudo mais, se dá 

pelo que eu vejo da relação que o outro tem com o saber. Tem gente que eu olho e 

falo ele sabe do que ele está falando. {CP1A: tem propriedade. } Tem propriedade, 

ter uma liderança nesta dimensão que eu estou dizendo, ela se dá neste encontro, 

é tanto que eu tenho várias professoras que dizem isso: “Eu não gosto de vir aqui 

porque eu tenho que estudar, você vai me fazer escrever eu não gosto disso, mas 

eu não tenho como não olhar pra você e dizer assim ele não sabe daquilo que ele 

está falando, eu posso até não concordar, eu posso até não querer, de primeiro 

momento fazer aquilo, eu não posso olhar pra você e não ver uma pessoa 

legitimada naquilo que você está falando.” Eu acho que a liderança se dá muito 

nesse encontro. Então quando a CP1A fala, eu falo isso no dia da atribuição, eu fui 

uma ano antes para escola, literalmente me apresentar, o princípio é qual, não 

pode infringir os princípios da Pedagogia da Infância. Então, elas sabem está lá 

passando, professora isso está errado, por isso, por isso, por isso, então daqui a 

pouco elas contam “Você é a primeira pessoa que fala assim bom dia, está errado 

puxa orelha, se está certo, sim agora está certo.”. Não é porque hoje eu não acordei 

bem que eu vou fingir que não estou vendo, aí no outro dia eu não acordei mal, não, 

é a mesma condução independente das pessoas como forem, os mesmos princípios 

que estão sendo seguidos, as concepções são claras e quando acontece alguma 

coisa que não de não saber, tranquilo. (CP3A, grifos nossos). 

 

Fullan e Hargreaves (2000, p. 12) afirmam que as escolas não são organizações 

aprendentes e que as soluções necessárias são de origem coletiva e individual, o desafio do 

profissionalismo interativo como aperfeiçoamento contínuo da escola em “[...] uma era em 

que a aprendizagem dos professores tornar-se-á completamente ligada à aprendizagem 

daqueles a quem ensinam [...]”. O exposto na narrativa da CP6A demonstra o quanto a 

valorização dos saberes dos professores, o estabelecimento de vínculo e pertencimento e o 

respeito mútuo são potencializadores significativos de mudança. 

 

Eu acho que pra mim esse avanço, nessa minha experiência, só fui coordenadora 

em uma escola, o que me fez avançar nesse desafio foi a relação de confiança. Eu 

percebi com o tempo que esse papel de liderança só consegue numa relação de 

confiança. Essa confiança veio da compreensão de que da mesma forma que eu 

demorei para me consolidar numa concepção, estudei muito, busquei muito, isso 

foi sendo construído ao longo de alguns anos e quando eles percebiam que aquele 

histórico deles construía aquele profissional daquele momento, aí eu tive que 

respeitar aquele momento deles e nessa relação de confiança e eu fui conseguindo 

aos poucos exercer esse papel de liderança e construir algumas coisas. Consegui 

desconstruir algumas coisas naquela unidade, outras não, mas sempre nessa 

relação de confiança, eles me falavam isso, a gente tinha essa relação aberta pra 

fazer esse tipo de diálogo em que desconstruir concepções, colocar nossas 

contradições para discutir é numa relação de confiança.  Não é a minha concepção 

que é a certa eu vou chegar mudar, mais é a compreensão que eles viveram uma 

outra história, um outro momento, outros estudos que formaram aquele 

profissional que eles eram ali naquele momento e da mesma forma que eu 

demorei um tempo para construir tudo isso, eles também tinham o tempo deles e 
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isso foi acontecendo ao longo de alguns anos e a gente foi percebendo uma 

mudança na unidade. Eu acho que essa confiança do coordenador com o grupo de 

professores. Eu acho que isso é essencial, se não vira aquele tipo de relação de 

defensiva, do time de lá e do time de cá e não há voz. Na minha experiência foi 

assim. (CP6A, grifos nossos). 

 

Fullan (2003, p. 39) amplifica a compreensão relacionada à mudança como “cultura 

de mudança”, um processo que “[...] é menos sobre inovação e mais sobre a capacidade de 

inovar [...]”, assim como, “[...] é menos sobre estratégia e mais sobre definição de estratégias 

[...]”. Desta perspectiva, no exemplo da CP8A, participante do grupo de estudos, evidencia-se 

aprendizagens significativas tanto no suporte formativo desse lócus de formação como dos 

saberes provenientes da profissão, conforme apontado nos aportes de Tardif (2002). 

 

(...) porque se eu for para um outro grupo talvez eu me construa diferentemente 

também como coordenadora. Então, quando eu estou falo de profissionalidade, é 

uma profissionalidade em construção e dialógica com o meu grupo, é lógico que 

eu tenho princípios pra mim que vão ser caros pra sempre, mas à medida que eu 

dialogo com novos grupos, esse princípio vai ganhando novas formas e novos 

desenhos. Eu acho que são algumas coisas que têm me preocupado nessa 

caminhada da coordenação que é essa questão da escuta dos professores e eu acho 

que é colocado aqui na livre docência da Mônica é uma verdade importantíssima. 

Eu acho que esse é um desafio e na rede a gente lida com professores em diversos 

momentos de sua vida profissional, da sua vida conceitual... Então quando a gente 

lê assim que os professores, eles têm esta coragem ou esse desprendimento de 

dizer a gente está diante de uma cultura escolar também, eu acho que é um pouco 

disso que todo mundo persegue, onde as pessoas se sintam bem confiantes de se 

colocar porque a graça do diálogo está aí, a gente está em formações e não só em 

formações, não só para coordenação, mas em outras formações no decorrer das 

suas vidas, percebem que os silenciamentos na verdade não são concordâncias e a 

pessoa não se coloca ao aprender e aí eu concordo muito com essa primeira frase, 

o nosso papel é fazer as pessoas pensarem, mas não é fazer pensar como a gente 

pensa, é fazer as pessoas pensarem sobre os seus fazeres. Eu acho que do ponto de 

vista da Pedagogia que não tem como formar se o cara não tiver uma reflexão 

crítica sobre a prática dele, aí eu aprendi uma coisa com a Mônica que tem coisas 

que eu aprendo, mas que ninguém me ensina. (CP8A, grifos nossos). 

 

Diante desses relatos, é possível observar que a tarefa do CP não é fácil, mas que há 

CPs que se esforçam por superar os obstáculos, destacando-se alguns exemplos de iniciativas 

de lideranças pedagógicas em que estes ousam, apesar das dificuldades, atuar em seus 

contextos como empreendedores de sustentação e discussão coletiva.  

Desse modo, os CPs evidenciam as contradições de um cargo que se divide entre o 

formativo e o administrativo, o instituído/formal e o legitimado pelo grupo, o CP de 

gabinete/decorativo e o CP como parceiro/formador, as atribuições legais e as demandas do 

cotidiano. De acordo com as participantes CP5A e CP2A: 
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Tem lugar que tem uma liderança estatutária, uma liderança normativa, faz parte 

da atribuição essa liderança, mas ela não significa nada, se ela não for de 

verdade. {CP5A: se ela não for legitimada.} É, de verdade se você não tiver a 

ocupação desse lugar e quem dá esse lugar não sou eu é o outro, é o outro que 

coloca nesse lugar da liderança porque eu já tenho isso empossado, a verdade é 

que essa liderança já está normatizada, mas quem tem que me colocar é o outro e 

eu acho que algumas coisas nos colocam nesse lugar. Primeiro uma humildade, 

um respeito pelo outro absurdo porque nós também gostamos que as nossas 

lideranças nos coloquem nesse lugar (...) acho que o espírito da alegria, é um 

espírito da infância, é um terreno que fertiliza quando tem alegria, eu acho que isso 

que ela falou é muito forte da confiança, quando você tem o respeito, a humildade, a 

humildade que eu estou falando não é a humildade católica, é a humildade do saber 

que eu não sei tudo e você não sabe tudo e que eu não sei muita coisa e você não 

sabe muita coisa e na comunhão do saber eu posso aprender com você e você pode 

aprender comigo, saber isso nos coloca em lugar de humildade, eu não sei tudo, 

porque a gente só consegue escutar quando a gente sabe que a gente não sabe 

tudo, eu sei um monte de coisa, que o outro sabe um monte de coisa e 

compreender isso te coloca em uma posição de humildade, isso cria confiança, o 

outro sabe que você não vai ficar em uma situação de julgamento, que você não 

vai ficar antecipando, então eu já vou antecipando, colocando uma barreira que 

você não sabe e de verdade tem o desejo de querer aprender (...) eu acho que tem aí 

um espírito carregado de liderança, de sempre querer aprender, de sempre ser um 

buscador, de aprendizagem, de conhecimento, isso nos coloca em uma posição de 

verdade. (CP2A, grifos nossos). 
 

Fullan (2003, p. 53) declara que para os líderes é impossível escapar do cultivo do 

seu conhecimento, compreensão e competências, para assim “[...] desvelar os mistérios das 

organizações vivas [...]”, ou seja, as relações se tornam cruciais. Segundo o autor, as relações 

fazem a diferença e a sua importância está intimamente inter-relacionada com o sucesso 

organizacional.  

O fato é que são nas relações, no interior da unidade, que as coisas acontecem, os 

processos são desenvolvidos, nas diferentes perspectivas de concepções e crenças, pessoais e 

profissionais, de acordo com a qualidade dessas relações, como e no que são pautadas.   

A CP1B narra as suas dificuldades encontradas nas relações de diálogo formativo, 

estabelecimento de vínculo e confiança, relacionado às concepções e modos de trabalho, na 

unidade de educação infantil. 

 

Quando eu fui pra EMEI eu tinha saído na gestão de 2005, logo que foi instituído o 

Ler e escrever, eu fui de DOT [hoje se chama DIPED], então eu cheguei com muito 

material e um olhar de formador na educação infantil. Uma das primeiras reuniões 

que a gente teve eu mostrei um monte de atividades que não eram delas, que eram 

bem próximas que elas analisariam as atividades, aquelas que a gente recebe um 

monte para xerografar. Eu falei para elas escreverem os objetivos daquelas 

atividades, por exemplo, pontilhar a letra A, que poderia ser pontilhar um 

ideograma, não vai fazer a criança assimilar o A porque ela poderia estar fazendo 

qualquer ideograma, qualquer coisa, foram atividades dessas que a gente sabe que 

não vai levar, ao que gente quer, que é repertoriar e eu tive uma professora que 

veio com 35 cadernos na mão, sentou na minha sala: “O que eu faço com tudo 

isso aqui? Agora você está falando que nada disso aqui vale?” e nem foi nestes 

termos, não foi nestes termos, foi uma coisa super tranquila. Depois que a gente 

elencou os objetivos, eu fui checando junto com elas, será que isso vai chegar 
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nisso, quais outros caminhos, é uma que até hoje está com o caderno lá. {CP8B: 

tem coisas que são concretas na visão e dá segurança, ai você vai tirar o chão da 

pessoa, o que você faz com uma professora sem chão, você perde a professora}. 

(CP1B, grifos nossos). 

 

Na sequência, destacam-se os comentários da CP4A sobre suas dificuldades nas 

relações com os professores, colocando a questão como sendo árdua e desgastante para o CP. 

 

Dos dois anos pra cá aí não foi o grupo que mudou, mas foi eu que mudei a forma 

de ver o grupo, eu comecei a pegar o grupo e trazer o grupo mais pra cá e a ouvir 

esse grupo, a gente tem problemas com estas mais velhas tem, que querem 

boicotar mesmo, eu vejo o boicote velado, elas são as primeiras que fazem, mas 

quando eu viro as costas, no dia seguinte, elas mudam tudo, mas tem as novas que 

querem aprender muito e verbalizam isso e que também são mal vistas pelas 

outras, mas eu não estou ligando mais, entendeu? Então o que eu fiz agora de 

entregar pra Deus e dizer: “Olha nós vamos estudar”, o texto está pra todo 

mundo, não sou preconceituosa, mas as que faz, que vem, que quer, que pede 

mais, que me exauri no bom sentido e as demais que estão no negativo uma hora 

elas vão cansar porque não é possível. Não dá porque se não chega uma hora que 

você se acaba. Chega uma hora que fisicamente você se caba, você fica com esta 

questão sozinha e mais o boicote do grupo não dá, se não aí, eu quero ir pra outra 

escola. (CP4A, grifos nossos). 

 

A CP2B relata o quanto a transformação e qualificação no plano das práticas e não 

somente no discurso, é uma problemática, porém quando o grupo interioriza e há um trabalho 

coeso e efetivo, a mudança se torna coletiva e é almejada por todo o grupo.   

 

Mas, isso só fica na fala, a gente não consegue interiorizar (...) é muito fácil nos 

acostumarmos com o comodismo. Eu sempre fiz assim. Eu vim de escola 

particular, eu tinha um ritmo, diferente, quando eu entrei na rede pública eu fazia 

tudo aquilo e eu ouvia de colegas, é que você é nova, deixa daqui a cinco anos, não 

adianta, a vida vai ensinar pro aluno. Lá na escola foi uma experiência diferente, 

muito gostoso, as meninas são de EMEF, a recepção delas, a vontade dos 

professores é que bom, agora alguém novo e para ficar e trazendo novas ideias. Se 

você olhar o grupo de professores hoje, eu estive como coordenadora lá há dois 

anos, eu entrei como você, entrei em 2015 já estava um ciclo e eu fui me 

adaptando, eu primeiro vou ver o que está precisando, era um grupo, se você ver o 

grupo em seis meses tem uma vontade, tem uma garra, quer aceitar esse novo, 

quer mostrar, quer aceitar esse novo, tinha um coração endurecido e hoje você vê 

que já consegue. (CP2B, grifos nossos). 

 

Vale salientar que os participantes neste estudo reconhecem que existem situações 

que exigem um posicionamento e uma ação efetiva do CP quando ferem os direitos da 

criança, são condições inegociáveis. Destacam-se, a seguir, algumas circunstâncias dessa 

natureza. 
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Eu vejo assim, têm coisas que não dá pra negociar mesmo quando fere os direitos 

da criança, aí independente da coisa, não tem formação que dê conta, tem que 

chamar tête-a-tête e falar: “Olha sinto muito...” (...) eu falei até na reunião da 

DRE dos indicadores que um dos tópicos nossos que pegou era sobre a escuta e eu 

falei que a gente vai ter que tirar a casca da ferida mesmo e mexer, porque é esse o 

nosso papel, ai entra a questão do parceiro mais avançado, mais experiente, muitas 

depois, na hora elas podem ficar trombudas, depois elas voltam, olha nunca 

ninguém falou isso e a gente sabe que tem colegas que não gostam de lidar com 

isso, tem dificuldade e preferem ir pro burocrático e ir ajudar o diretor na 

prestação de contas, enfim se esconder. É difícil. Eu já tive alguns momentos que 

eu tive que chamar (...) uma visão equivocada. É horrível isso. Isso detona a 

demanda da prática na sala de aula, então mexer com isso é mexer com concepções 

fortes, de valores, crenças. (CP4A, grifos nossos). 

 

Mas, eu acho que um limite, agora falando da minha paciência, eu concordo 

plenamente (...) mas eu acho que tem uma questão assim aonde é o limite também 

disso, porque em várias situações (...) isso não vai rolar porque você está indo 

contra o direito da criança, por exemplo: “Eu não gosto muito de ir pra areia” 

“Que pena que você não gosta, mas então vamos ver como a gente faz porque a 

criança vai, ela têm o direito de ir, ela vai pra área externa, ela tem o direito de ir, 

ela vai brincar, como é que a gente faz pra conciliar, esse seu não gostar de ir pra 

areia com a necessidade dela de ir pra areia?”, essa perdeu... Eu vou te ouvir, 

acolher, mas esse... é a transformação. (CP1A, grifos nossos). 

 

A clareza nas relações, atribuições e responsabilidades, numa perspectiva moral e 

ética, perpassa por toda a comunidade educativa.  

A liderança, como investimento e promoção de uma cultura de mudança 

colaborativa, transforma as relações e as pessoas, na busca da constituição de uma 

comunidade voltada à aprendizagem e que valorize os processos pessoais, profissionais, 

organizacionais e institucionais (DAY, 2001; FULLAN, 2003; HARGEAVES; FULLAN, 

2000; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 2002b, 2005, 2009, 2016; PINAZZA, 2013, 

2014). 

Pinazza (2013, p. 240) conceitua que, para uma unidade educacional, “[...] a 

promoção de uma lógica de cooperação deve corresponder à criação de oportunidades de 

melhoria contínua do trabalho mediante a aprendizagem ao longo da carreira profissional 

[...]”, no qual as lideranças têm um papel decisivo na condução dos processos de 

desenvolvimento profissional e organizacional. 

 
O reconhecimento do potencial para o desenvolvimento das equipes das instituições 

educacionais, a começar dos professores, traz uma compreensão do importante papel 

de se aliar o desenvolvimento profissional ao desenvolvimento organizacional. Daí a 

relevância de se pensar lideranças que acionem e permitam a perseverança de 

movimentos de melhoria da qualidade da educação a partir das unidades 

educacionais. (PINAZZA, 2014, p. 59).  
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Fullan e Hargreaves (2000, p. 25) enfatizam a importância do trabalho colaborativo e 

cooperativo, para mobilizar e encontrar maneiras de fortalecer o desenvolvimento individual, 

e, assim, potencializar o grupo e as relações entre os profissionais. 

 

Isolamento, desenvolvimento pessoal e criatividade individual são essenciais. 

Decidir-se em relação à própria atitude pessoal quanto ao aperfeiçoamento é tão 

importante quanto decidir acerca das reações coletivas. Discordância e diferença 

individuais devem, às vezes, ser propiciadas pelo grupo, ao invés de reprimidas [...] 

nossas escolas precisam do crescimento e da aprendizagem que têm origem na 

diversidade individual e na criatividade que brota nos limites de nossa escola e fora 

dela. Precisamos vivenciar e descobrir maneiras melhores de trabalho cooperativo 

que mobilizem o poder do grupo, ao mesmo tempo em que fortaleçam o 

desenvolvimento individual. Devemos utilizar a união para dar origem à força e à 

criatividade e não diminuir pessoas. Temos, então, de lutar, ainda que não 

ingenuamente, pelas relações entre colegas. Precisamos promover e proteger 

também as individualidades. 

 

Diante do exposto pelos CPs, partindo-se do pressuposto que se aprende com o outro, 

todos os envolvidos nas instituições de educação infantil (bebês, crianças e adultos) são 

sujeitos ativos, produtores de saberes, vontades e princípios. Desta perspectiva, têm-se o 

cotidiano e as experiências coletivas como cenário, um processo dinâmico de relações e 

interações que são estabelecidas de maneira complexa, ao mesmo tempo, têm-se as 

singularidades e necessidades individuais, que devem, contudo, se harmonizar com o grupo.  

Os CPs, participantes deste estudo, narraram seus desafios, contradições e 

indagações da carreira profissional na coordenação pedagógica. Pelas suas vozes surgem 

questionamentos, reflexões sobre a atuação do CP e de constituição de atribuições que estão 

associadas a várias vertentes: pessoas, contexto, processos, relações, intervenções, 

planejamentos, projetos e ações. 

O movimento de construção do eu e do outro, nesse espaço, é a própria construção 

desse cotidiano de ações e escolhas, é o exercício de viver em comunidade, organizada, 

educativa e com princípios éticos, estéticos e valores. 

A educação infantil, como a primeira etapa da educação básica, preconiza que os 

bebês e as crianças tenham o direito a uma educação que garanta o seu desenvolvimento e que 

sejam respeitadas as suas especificidades de acordo com a faixa etária, consequentemente, os 

adultos profissionais, que estão com elas precisam ter a clareza das concepções ideológicas, 

filosóficas, políticas e seus desdobramentos, pois todo este cenário faz parte da construção de 

uma pedagogia, implícita ou não, de um contexto de educação infantil. 

A atuação do coordenador pedagógico na educação infantil deve ser pautada na 

especificidade da educação infantil. O CP deve ter uma formação que possibilite a ele auxiliar 
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nos processos na unidade educacional em que trabalha, objetivando potencializar e promover 

um real desenvolvimento nas várias áreas organizacionais (pessoal, profissional e 

institucional) dos envolvidos, com o devido suporte das diferentes instâncias sistêmicas dos 

órgãos centrais responsáveis em políticas públicas de formação continuada ao CP. 

Nessa perspectiva, a participação dos CPs, como protagonistas e reveladores do 

exercício da sua profissão, neste capítulo, por meio dos diálogos empreendidos, significaram e 

deram sentido em suas narrativas de como compreendem esse lócus, as demandas postas e os 

processos formativos que configuraram um panorama revelador de um espaço multifacetado e 

dinâmico. 
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6 Considerações finais 

 

Os saberes de um professor são uma realidade social materializada através de uma 

formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 

pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes dele. 

Como se pode, então pensar essa articulação entre “o que sabe um ator em 

atividade” e o fato de o seu próprio saber individual ser, ao mesmo tempo, um 

componente de um gigantesco processo social de escolarização que afeta milhões 

de indivíduos e envolve milhares de outros trabalhadores que realizam uma tarefa 

mais ou menos semelhante à sua? (TARDIF, 2002, p. 16)  

 

Neste estudo, objetivou-se investigar aspectos da formação e da profissão dos 

profissionais que atuam na coordenação pedagógica, especificamente, em instituições de 

educação infantil, tomando-se como universo de pesquisa a rede pública municipal de São 

Paulo. Considerou-se como ponto de partida o estatuto legal do cargo de coordenação 

pedagógica, que determina o CP como integrante da equipe gestora das unidades 

educacionais, com atribuições regulamentadas em decreto e como uma liderança formal, 

juntamente com o diretor, em parceria, na qual ambos buscam e compartilham o planejamento 

da formação, a supervisão de práticas e as ações a serem desenvolvidas. No entanto, 

verificou-se, por meio dos relatos dos grupos focais, que o desencadeamento das ações 

formativas está sob a responsabilidade prioritariamente do CP da unidade, que entende a sua 

participação nas tarefas administrativas por compor o trio gestor, mas pela percepção dos CPs, 

o diretor requer do coordenador pedagógico tarefas que não fazem parte de suas atribuições.  

A pesquisa evidenciou questões intrínsecas ao profissional da coordenação 

pedagógica e estabeleceu um panorama geral relacionado ao arcabouço teórico e aos dados 

produzidos, o que se apresentou como relevante para os avanços dos estudos relacionados à 

formação em serviço e a liderança especificamente em educação infantil.  

Observou-se, pela fala dos CPs, que o planejamento formativo, o que será proposto e 

desenvolvido nas unidades, as relações entre o sujeito e o contexto, as ações desencadeadas, 

as disposições no pensar e agir, as tomadas de decisões nesse percurso constroem seu habitus, 

pois estes profissionais assimilam experiências e vivências que determinam o modo de 

conduta no meio social (BOURDIEU, 1996). Essas complexas relações não são inalteráveis, 

assim como a tessitura da “[...] estrutura não é imutável e a topologia que descreve um estado 

de posições sociais permite fundar uma análise dinâmica da conservação e da transformação 

da estrutura da distribuição das propriedades ativas e, assim, do espaço social [...]” 

(BOURDIEU, 1996, p. 50). Essa mobilidade e transformação na estrutura requer um 

posicionamento dos seus agentes para que se efetivem meios e busquem modificá-la de 

maneira intencional, o processo exige conhecimento específico e sólido, clareza do que se 
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deseja e decisões baseadas em princípios e valores compartilhados e voltados à 

transformação, nas palavras de Fullan (2003) compreender a mudança como forma de orientá-

la em termos de liderança. 

No que se refere à análise dos dados é possível perceber que devido ao grande 

volume proveniente dos grupos focais, foi feito um recorte das vozes dos dois grupos A e B 

de maneira distinta, a fim de responder as perguntas deste estudo. 

A fim de se compreender as perspectivas conceituais e as impressões das vivências 

dos profissionais na coordenação pedagógica dos participantes neste estudo, com base nos 

pressupostos de Bardin (1977), elencaram-se duas categorias centrais, emergentes da análise 

de conteúdo: (1) a natureza dos saberes da profissão e formação profissional e (2) as vivências 

na profissão.  

Desta perspectiva, Tardif (2002) esclarece que há diferentes naturezas de saberes do 

profissional da educação, inspirados pelos seus pressupostos, no eixo de análise “natureza dos 

saberes da profissão e formação profissional”, no qual se destacam os seguintes saberes: os 

provenientes da formação inicial; os obtidos da formação contínua e os advindos de 

aprendizagens experienciais na profissão. Esses levantamentos evidenciaram questões 

intrínsecas à formação destes profissionais voluntários e as lacunas existentes. 

No que tange à análise destes dados, em relação ao perfil do CP, algumas questões 

levantadas pelos grupos merecem destaque, são elas: o envolvimento nas atribuições do 

cargo, isto é, o compartilhamento com assuntos burocráticos e administrativos; o 

descompasso na busca pela legitimação do papel do CP e as exigências cotidianas; a 

identidade profissional; a dificuldade de apropriação de conhecimentos específicos para sua 

atuação e formação; as relações com os grupos na formação nas unidades; o desgaste 

emocional nas relações interpessoais com diretores, professores e famílias. 

Essas reflexões são pontuadas nas investigações de Placco e Almeida (2011, 2012b, 

2012c, 2015), quando analisam os coordenadores pedagógicos e sua atuação nas diversas 

modalidades. Dessa perspectiva, a complexidade de uma gestão democrática, participativa e 

coletiva desafia esse profissional. 

Referente a uma das indagações desta investigação – a de como os CPs percebem a 

sua formação para a docência e para atuar no cargo de CP –, observou-se que os dois grupos 

A e B, assim como os autores citados na pesquisa, questionam a qualidade da formação inicial 

específica destinada aos profissionais da educação infantil, tanto a do professor como a do 

coordenador pedagógico. Os CPs relatam que a formação se mostra superficial, quanto às 

discussões relacionadas à primeira infância, principalmente as relativas aos bebês, ficando sob 
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a responsabilidade do próprio CP, ou seja, em uma busca individual, o preenchimento dessas 

lacunas.  

Assim como a formação inicial, a formação continuada dos professores e a dos 

coordenadores pedagógicos na educação infantil requerem investimentos consistentes, uma 

vez que a formação continuada dos professores não garante uma maior interlocução com a 

prática no contexto de atuação dos profissionais; e a dos CPs não tem ações específicas aos 

profissionais de carreira atuantes na educação infantil.  

De acordo com os entrevistados, os saberes mobilizados no exercício da profissão de 

CP, e verificados no decorrer da pesquisa, são relacionados: aos saberes necessários ao CP e à 

formação deste profissional; à formação dos professores em serviço; às atribuições do CP nas 

unidades de educação infantil como liderança pedagógica formativa e a legitimação desta; à 

falta de parceria com o diretor; às demandas burocráticas e administrativas; à carência de 

conhecimentos sobre as metodologias de formação; à constituição de grupo; aos registros e 

devolutivas; à especificidade do trabalho e das questões da infância; aos saberes quanto à 

qualificação, supervisão e mediação de práticas; à formação oferecida pelos órgãos centrais e 

à apropriação da política pública de educação municipal. 

No eixo de análise “vivências na profissão”, evidenciou-se como esses profissionais 

dos grupos focais vivem a profissão como CPs, quais as percepções sobre o seu trabalho e as 

suas atribuições no cotidiano das instituições de educação infantil. Ressaltam-se as seguintes 

questões: a coordenação pedagógica de instituições de educação infantil, em que são expostas 

as especificidades do trabalho de CP nas unidades de educação infantil em contraste a outras 

etapas educacionais; a coordenação pedagógica diante da equipe de professores, que 

englobaram os processos relacionais da coordenação pedagógica com a equipe; os processos 

formativos, a supervisão de práticas e o desenvolvimento profissional da equipe; a 

constituição do projeto pedagógico e dos planos de ação e o desenvolvimento das práticas 

educativas da instituição; a coordenação pedagógica como integrante da equipe gestora, com 

destaque para a relação com a direção; a relação com os demais membros da equipe gestora e 

o papel face às demandas institucionais.  Pelas narrativas as vivências na profissão são 

desafios que mobilizam e exigem um posicionamento do CP na educação infantil e permitem 

a construção de outros saberes inerentes ao exercício profissional.  

Pelo relato da CP8B, integrante do Grupo B, recém-chegada à educação infantil, a 

rede não possui uma formação específica para os CPs ingressantes no cargo que atuam na 

educação infantil do município. Cabendo ao CP preencher as lacunas dessa formação pela 

vontade individual, em suas palavras, é necessário ter “pessoas dispostas a também te explicar 
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as coisas e mostrar como faça”. Os demais CPs entrevistados relataram o quanto se sentem 

angustiados e preocupados com a formação oferecida pelas DREs, em sua visão fragmentada, 

descontextualizada e que não permite ao CP ter um suporte real diante das demandas.  

Pela voz dos coordenadores, a formação dos professores, alicerçada pelo PEA, 

requer do CP a devida relação entre teoria e prática, a metodologia de formação de 

professores, o equilíbrio diante as demandas formativas, a constituição dos grupos de 

formação e a orientação de acordo com a política educacional dos órgãos centrais. Porém, os 

subsídios para a formação e constituição dos saberes do CP não acontecem em sintonia a estas 

exigências, evidenciado por Pinazza (2014, p. 155) quando expõe a “[...] necessidade de 

prover programas de formação de lideranças de instituições de educação infantil e de ampliar 

as investigações sobre o trabalho desenvolvido por esse segmento profissional [...]”.  

A formação centrada na escola, a formação contínua, o desenvolvimento profissional 

e organizacional demandam disposição, engajamento, afinco e busca da comunidade 

educativa pela mudança (PINAZZA, 2013, 2014). A qualidade das práticas na unidade e a 

formação dos profissionais não dependem somente do CP, mas são de responsabilidade das 

lideranças formais, em parceria e colaboração com toda a comunidade (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000).  

A formação em contexto permite que as lacunas da formação na perspectiva da 

educação infantil, a constituição de saberes, a prática e a reflexão, a exigência de um trabalho 

com as famílias sejam ressignificados com as ações e práticas desenvolvidas pela própria 

unidade (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016). 

Em relação ao cargo de CP, verificou-se que a liderança do CP está, ou não, 

vinculada à legitimação deste profissional pelo grupo em que atua e a como este desencadeia 

sua atuação, a qual tem relação direta com a formação oferecida aos professores. Nesse 

processo, o apoio formativo ao CP, as relações individuais e grupais na unidade para o 

desenvolvimento de processos e ações se tornam essenciais. 

Essas constatações são apontadas por Pinazza (2014, p. 156), quando expõe sobre os 

processos colaborativos entre as instâncias e a necessidade do provimento do “[...] suporte das 

esferas governamentais para que possam ganhar potência transformadora dentro da unidade e 

para além dela, inspirando políticas públicas para a educação infantil [...]”. 

A pesquisa revelou uma fragilidade tanto na formação do CP como na formação 

oferecida em serviço pelo próprio CP, como ressaltam os entrevistados não é possível 

encontrar meios para formar uma equipe se o CP não possui os saberes necessários.   
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Os instrumentos metodológicos de formação são meios formativos a serem 

apropriados e desenvolvidos pelo coordenador pedagógico em suas práticas (FUJIKAWA, 

2012). O Grupo A mostrou ter conhecimento desses recursos para a formação, mas alguns 

relataram dificuldades na implementação, no acompanhamento e na utilização destes como 

ferramentas na formação. Todos os CPs do grupo B mencionaram que sentem dificuldades, 

seja na elaboração da documentação pedagógica ou até mesmo na orientação aos professores 

e apontam alguns possíveis impeditivos, são eles: dificuldades na gestão do tempo; carência 

de hábito de efetuar registro como fonte de reflexão; falta de saberes para intervir nos 

registros voltados à formação e para elaborar devolutivas consistentes; exigências de registros 

burocráticos pela administração; dificuldades na qualificação da documentação pedagógica, 

falta de ação coletiva e participativa em contexto. 

Nesse sentido, os participantes entrevistados apontam questões relacionadas à 

estrutura organizacional que, por vezes, dificultam uma gestão democrática e voltada à 

formação, assim como o desenvolvimento institucional da unidade. Eles referem falta de 

articulação com a equipe gestora, sobrecarga de tarefas designadas ao CP, seja nas ações 

formativas ou de funcionamento da unidade, conforme apontado nos estudos de Souza, 

Petroni e Dugnani (2015). O Grupo B enfatizou essa questão apontando que os profissionais 

nas unidades veem o CP como um profissional “bombril” apto a desempenhar qualquer 

função,  resolver qualquer problema e que “sabem de tudo”,  prontos a “[...] atender a 

solicitação desde onde está o álcool até como eu resolvo o problema do deficiente [...]”, e 

finaliza, “[...] é dos extremos, o pessoal não sabe o nosso papel na escola [...]”. Diante dos 

desafios, narram que alguns profissionais acabam por se voltar às questões burocráticas e 

administrativas como meio de se desvencilhar das exigências a eles imposta e deixam a 

formação em segundo plano. 

Assim como Formosinho (2009) sinaliza, há superficialidade da formação inicial dos 

profissionais da educação. Na concepção dos CPs, essa formação é fragmentada, burocrática, 

teórica e não trata das questões da infância. Esta pesquisa revelou, por meio dos participantes, 

que nos projetos institucionais de formação, o papel formativo, pela via do CP como promotor 

de desenvolvimento profissional e organizacional, esteve incorporado de maneiras bem 

distintas nos relatos dos componentes dos Grupos A e B. O primeiro grupo apoia sua 

formação no lócus da Universidade, em um grupo de estudo com pesquisadoras, juntamente 

com outros parceiros gestores, num percurso formativo consolidado. O segundo, o grupo B, 

apoia-se na formação desencadeada e organizada pela via dos órgãos centrais, os CPs tecem 

críticas à estrutura das formações. Endossam as afirmações de Zeichner (2008), quando diz 
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que essas formações não atingem o cerne das questões, pois se tornam “pacotes” de ações, 

programas e temáticas que devem ser trabalhadas nas escolas pelos professores, os quais se 

veem no papel passivo, meramente técnico, em sua atuação de reprodutores de algo pensado 

por outro.  

Os próprios participantes evidenciaram a fragilidade dos saberes e a diversidade de 

desafios. O CP1B relata que “[...] a gente não pode também esperar que a nossa formação seja 

dada por alguém, a gente tem que buscar essa formação, maneiras de buscar uma formação 

nossa [...]” e conclui com a realização do grupo focal, que a oportunidade de participar 

poderia desencadear o início da organização de um grupo de estudo, devido às demandas 

apresentadas, “[...] esse pode ser o primeiro momento de uma formação nossa, de fazer um 

grupo [...]”. Ao final do encontro, os participantes do grupo B trocaram os contatos 

expressaram o desejo de realizarem outras reuniões como as efetuadas no grupo focal. 

Sobre o grupo de estudos e a relação do Grupo A com o apoio e parceria com a USP, 

a CP2A, relata: “[...] acho que o nosso papel é tirar um pouco as pessoas da caixa. E isso é 

muito difícil, por isso que eu acho que talvez a gente é diferenciado porque a gente busca essa 

supervisão [...]”, e a CP4A complementa, “[...] a gente tem essa clareza que a gente não tem 

esse [conhecimento], a gente não teve isso antes, a gente não tem em alguns lugares e a gente 

está buscando. É isso mesmo [...]”.  

Nesses termos, Pinazza (2013, p. 247-248) diz que “[...] o grupo [de estudos] passou 

a representar, para os membros participantes, um espaço em que se legitima o protagonismo e 

a autoria das pessoas [...]”, como também, “[...] criou-se um pertencimento das pessoas ao 

grupo e uma compreensão de que todos os membros compartilham da responsabilidade pela 

sua existência [...]”. Sobre um lócus de formação na universidade em parceria com os gestores 

das unidades, a autora evidencia que “[...] ao trazer para perto de si os saberes experienciais 

dos práticos, os pesquisadores podem experimentar, em companhia deles, o sentido das práxis 

educacional, realizando algo verdadeiramente significativo para além das fronteiras da 

academia [...]”. (PINAZZA, 2014). 

O Grupo A deteve-se em explicitar os ganhos e avanços para a educação infantil nos 

últimos tempos relacionados ao ensino fundamental. O Grupo B permaneceu em um debate 

longo sobre a alfabetização na educação infantil, devido à mudança recente na gestão 

municipal, pareciam receosas diante de outras mudanças, pontuaram fragilidades das DREs, 

nas formações oferecidas pela SME e a falta de apropriação dos materiais produzidos pela 

própria Secretaria Municipal, tal como apontam Fullan e Hargreaves (2000, p. 47).  
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As grandes reformas vindas de instâncias superiores, a curtíssimos prazos, que 

sejam insensíveis aos mais amplos aspectos da vida pessoal e profissional dos 

professores e que não estejam voltadas ao professor como pessoa estão fadadas ao 

insucesso. 

 

Com esses dados, considerou-se relevante pontuar as conclusões dos autores 

Formosinho e Machado (2009) sobre o processo de intervenção nas organizações escolares 

quando relatam a necessidade por romper a lógica reprodutora e uniformizadora da formação, 

as dissociações entre a formação e o trabalho, a divisão entre os que pensam ação e os que a 

executam, entre a necessidade e os carentes de algo, é necessário “[...] incentivar o formando 

a torna-se ele mesmo autor da sua própria formação, concebida numa lógica de formação ao 

longo da vida e perspectivada como educação de adultos [...]”, e conclui, “[...] é assinalar 

dissociações entre os discursos sobre formação e as práticas de formação[...]” 

(FORMOSINHO; MACHADO, 2009, p. 149, itálicos dos autores). 

Pinazza (2014, p. 160) aponta caminhos às instâncias municipais e as políticas de 

formação na rede. 

 

O que propõe em uma visão ecológica é a constituição de uma rede de sustentação 

administrativo-pedagógica, alinhada em torno de claros princípios, que interconecte 

os diferentes planos orientadores da Secretaria Municipal de Educação. Uma 

possibilidade seria empoderar as Diretorias Regionais de Educação, para que 

buscassem equações mais aproximadas àquelas vivenciadas pelos diferentes 

contextos de trabalho estabelecidos em cada uma das regiões, com a clareza de que 

mesmo em uma única região encontram-se realidades contextuais distintas. 

 

Os dois grupos trouxeram questões intrínsecas às especificidades do que seja a 

educação da primeira infância na rede municipal. Vale destacar os apontamentos do Grupo A 

sobre a diversidade da rede, ao elencar as diferenças entre os profissionais e as unidades nas 

regiões de São Paulo, como evidenciado acima por Pinazza (2014). Desse modo, a rede 

municipal é diversa, com peculiaridades e necessidades bem distintas, cada unidade é um 

contexto potencialmente vivo e dinâmico, com uma cultura própria. 

Deste ponto de vista, ratificam-se os pressupostos de Oliveira-Formosinho (2002a, 

2002b) relacionados ao supervisor de práticas, transposto nesta investigação para o 

coordenador pedagógico na educação infantil, compreendendo que este profissional, para 

formar os professores requer, ele próprio, ter desenvolvido as competências profissionais 

necessárias em permanente aprendizagem e desenvolvimento, com uma atitude interiorizada 

de se encontrar em formação continuamente. 

Conforme Alarcão (2002, p. 235), “[...] se as competências são o rosto invisível de 

um desempenho competente, os conhecimentos são a matriz geradora de competências [...]”. 
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Esses conhecimentos estão relacionados e advém das pessoas e da atuação em grupo, ao nível 

da profissão, da organização e do contexto sociocultural e político. 

Tardif (2002) corrobora as reflexões quando esclarece que o saber experiencial é um 

“saber experienciado”, pois se experiencia o saber no trabalho, onde o afeta, o modela, o 

transforma e o constrói no âmbito da carreira, de aprendizagem de saberes da profissão, 

provenientes de diferentes fontes na história de vida do profissional. 

Alarcão (2002) propõe novas funções a serem desenvolvidas pelo profissional em 

contexto colaborativo, participativo e democrático, na formação e supervisão de práticas, 

esses conhecimentos têm por objetivo primordial, o desenvolvimento profissional e 

organizacional da unidade. 

Tal perspectiva compactua com as ponderações de Fullan e Hargreaves (2000) sobre 

o aperfeiçoamento dos professores para provocar a mudança e o desenvolvimento, pois vem 

ao encontro das afirmações de Alarcão (2002) e, portanto, devem ser considerados alguns 

aspectos relacionados aos professores, como o seu propósito; sua pessoa; o contexto do 

mundo real onde trabalham; as culturas de ensino; suas relações de trabalho e com os colegas 

(FULLAN, HARGREAVES, 2000, p. 34). 

Além do exposto, foi possível observar que a realização das sessões do grupo focal, a 

participação dos profissionais, a possibilidade da reflexão, a troca e a produção de saberes 

foram significativos aos CPs, como constatado na fala da CP2A. 

 

Quantas facetas nós levantamos aqui a importância do trio gestor na escola, a 

importância do território do qual você participa e está inserido, a questão da 

contextualização do seu grupo, quem é o seu grupo, da formação dessas 

professoras, do como cabe, qual formação cabe para aquele grupo? Um grupo com 

formação que está caminhando muito bem, não cabe pra esse aqui, porque a vida 

desse grupo nesse território pulsa de maneira diferente, então não cabe. É como 

uma roupa cabe muito bem em mim, mas não cabe em ti. 

 

A CP5B foi outra participante, atenta e participativa, que demonstrou o interesse 

pelas reuniões ao dizer no decorrer da sessão, “[...] eu queria agradecer a oportunidade de 

estar aqui, eu estou gostando muito [...]”. O que evidencia a carência de espaços formativos, 

debates e trocas entre os profissionais sobre suas realidades, como salientam Placco e 

Almeida (2012b) em sua investigação sobre a compreensão da identidade profissional e 

atuação dos coordenadores pedagógicos. 

De acordo com os pressupostos teóricos e os dados decorrentes da análise, acredita-

se que a formação em contexto – visando ao desenvolvimento profissional, à supervisão de 

práticas e à mediação dos processos na unidade, de forma ecológica (PINAZZA, 2014) –, 
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requer dos CPs uma liderança pedagógica com propriedade de conhecimentos relativos à 

educação infantil e sobre o funcionamento e a organização da unidade. Além disso, eles 

necessitam conhecer seu grupo de professores, articular a parceria com as famílias, ter uma 

essência participativa de modo que possam orientar os processos de ação, ter habilidade nas 

relações com paciência, amabilidade e equilíbrio. 

Contudo, o processo formativo e pedagógico a ser desenvolvido requer 

coparticipação, corresponsabilidade e compartilhamento de princípios, valores e metas por 

parte da comunidade educativa, para que sejam valorizadas as pessoas e os seus saberes, que 

se queira efetivamente desenvolvê-las, pois somente assim poderá ocorrer um verdadeiro 

crescimento coletivo.  

Essa articulação com a equipe gestora, na perspectiva da liderança democrática com 

autenticidade, demanda uma visão social e cultural do contexto por parte dos CPs, que devem 

estar dispostos a direcionar, a formar os professores, para o bem-estar da equipe. Ela exige 

que os CPs transformem os problemas e obstáculos em possibilidades e novas perspectivas 

sejam mobilizadas; que tenham perspicácia para influenciar, agregar, instruir, estimular, 

aprender e empreender para a mudança; que, assim como os professores, os CPs invistam na 

sua formação ao longo da vida, como profissional de carreira, com uma posição ativa diante 

do desenvolvimento de suas próprias competências.  

Pelas narrativas dos CPs, os integrantes do Grupo A buscam, na universidade, no 

grupo de estudos, no qual participam, o apoio formativo que carecem; e os componentes do 

grupo B problematizaram as formações oferecidas e colocaram aspectos importantes para 

repensar os momentos de formação para CPs de educação infantil. Entretanto, outra 

possibilidade para resolução das dificuldades da profissão, fruto das indagações deste estudo e 

das colocações apresentadas pelos CPs, diante das vivências e da relação para além da 

unidade, com os órgãos centrais, seria que as equipes pedagógicas das Diretorias Regionais de 

Educação implementassem um plano de ação consistente aos coordenadores ingressantes, 

tanto de acompanhamento como de formação de formadores, com conteúdos metodológicos e 

específicos aos diferentes níveis da educação básica, em especial aos coordenadores 

pedagógicos de educação infantil de creches e pré-escolas, que focasse na ação do 

profissional no seu contexto de atuação com apoio e acompanhamento dos supervisores das 

unidades educacionais. 

Construir este espaço de formação para ingressantes e de acompanhamento 

formativo sistemático aos CPs em serviço é fundamental para o apoio aos professores dos 

diferentes níveis, não somente aos de educação infantil, que se veem um dia como 
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especialistas da sua área e, no outro, como coordenadores pedagógicos, responsáveis pela 

formação de outros profissionais. 

Outro fator que merece destaque é que, ao receberem o convite para participar na 

pesquisa, os voluntários mostraram-se bastante relutantes em expor suas dificuldades 

pessoais, mas, posteriormente, ao concordarem com o estudo, eles se sentiram seguros e, 

desde o início das discussões apresentaram-se dispostos, engajados e trouxeram relatos 

significativos da sua atuação nos contextos educativos, tanto os integrantes do Grupo A como 

os do Grupo B demonstraram uma reflexão crítica diante das proposições pautadas. Essa 

disposição de ânimo tão contrastante confirma a inexistência de espaços de discussões, como 

referido acima.  

A discussão coletiva permitiu que os voluntários se colocassem nas 

reflexões/discussões com contribuições consensuais, em outras divergentes, outras que se 

complementavam entre si, e até mesmo, mobilizaram outras questões, como as mudanças e 

ganhos para a educação infantil nos últimos tempos e a questão da alfabetização, que aqui não 

foram analisados, porém possibilitam outros estudos mais aprofundados.  

Os diálogos e as discussões trazidas revelaram questões subjetivas inerentes ao lugar 

da coordenação pedagógica nas unidades de educação infantil na rede municipal de São 

Paulo. Pontuaram questões complexas sobre o funcionamento, a organização, a infraestrutura 

e os recursos humanos das unidades que independem da coordenação pedagógica, mas que 

influenciam diretamente no exercício da profissão, tais como o fato de haver professores que 

não participam de formação coletiva em serviço, a rotatividade dos professores nas unidades, 

as formações com o simples objetivo de promoção na carreira, a quantidade excessiva de 

crianças por turma, a existência de um único CP independentemente do número de turmas. 

Nos momentos das discussões, houve troca de saberes e experiências sobre os 

processos e vivências dos coordenadores pedagógicos em suas unidades que resultaram em 

uma gama de assuntos e questionamentos que foram analisados da perspectiva do quanto 

impactam a atuação desse profissional tendo em vista o lócus, a educação infantil na rede do 

município de São Paulo, assim como proporcionaram uma maior compreensão entre os 

participantes do que seja ser coordenador pedagógico neste contexto. 

Os desafios e as necessidades apontados pelos CPs denotam, por um lado, um 

discurso pautado em dificuldades; mas, por outro, mostram que estes profissionais estão 

ávidos por realizar um bom trabalho, por pensarem as formações a fim de colaborar com o 

trabalho dos professores. Percebe-se que os CPs querem dar apoio aos professores com suas 

indagações e seus dilemas da profissão, querem mostrar o encantamento que é lidar com os 
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bebês e com as crianças, pois os professores merecem ser tratados com sensibilidade e 

respeito e, para tanto, nas palavras dos CPs, devem “amolecer” o que está endurecendo em 

decorrência dos inúmeros percalços que surgem no exercício da profissão.  

Por fim esta pesquisa expôs a necessidade de políticas públicas em todas as 

instâncias de formação específica inicial e contínua do coordenador pedagógico de educação 

infantil e em serviço promovida pelos órgãos centrais, assim como de repensar as atribuições 

do cargo neste contexto, para que se possa viabilizar uma parceria real entre os membros da 

equipe gestora, incluindo o supervisor escolar, na perspectiva de uma instituição democrática, 

dialógica, plural e crítica. 

Deste estudo, além da contribuição científica à educação, especificamente voltado às 

instituições de educação infantil públicas, evidenciou-se a possibilidade de aprofundamento 

dos achados, considerando que aqui foi feito um recorte das vozes dos dois grupos A e B de 

maneira distinta, a fim de responder as perguntas nesta tese, porém o volume significativo de 

dados provenientes dos grupos focais permite a extensão do assunto abordado. Além disso, 

novas investigações podem ser realizadas com a inclusão de professores, supervisores e 

diretores, das equipes dos órgãos centrais, bem como a extensão da pesquisa a outros 

municípios, aos gestores dos CEIs conveniados e indiretos, de maneira que possam 

potencializar a gestão e a liderança em educação infantil, elucidar as atribuições dos gestores 

em contextos infantis, melhorar a qualidade da formação inicial e da contínua em serviço dos 

gestores na educação infantil e o trabalho de planejamento, articulação e ações, como os seus 

desdobramentos entre os membros da equipe gestora em parceria com toda comunidade 

educativa voltados à mudança e a melhoria de práticas das unidades educacionais.  
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APÊNDICE A – Convite aos coordenadores pedagógicos participantes do grupo de 

estudos 

 

Prezadas(os) colegas Coordenadoras(es) Pedagógicas(os) 

 

 

No final do semestre passado estive em algumas reuniões do grupo Contextos Integrados e, na 

oportunidade, a Prof.ª Mônica conversou com algumas de vocês sobre a minha pesquisa.  

Este é o motivo do meu contato. 

Sabemos que a coordenação pedagógica se apresenta como um importante elo entre a 

dinâmica dos envolvidos (professores e crianças), do que é proposto (desenvolvimento das 

proposições com as crianças) e da formação e desenvolvimento profissional da equipe como 

um todo.  

No contexto da Educação Infantil, sua função torna-se um desafio diante das questões 

envolvidas e da natureza das relações estabelecidas. 

Esta pesquisa se refere a este profissional e propõe uma investigação com coordenadoras 

pedagógicas que atuam na rede da Prefeitura do Município de São Paulo e que fazem parte de 

um grupo de estudos vinculado à universidade. O intuito é focalizar a sua profissionalização e 

atuação na Educação Infantil. 

No grupo de pesquisa há profissionais diferenciados e que podem contribuir com esta 

investigação de maneira singular. 

Diante disso, pretendo juntamente com vocês conversar sobre estas implicações e como 

observam o papel do coordenador pedagógico nas instituições de Educação Infantil da SME/ 

PMSP. 

Estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas.  

Quero deixá-las bem à vontade para participar deste meu estudo. 

Esclareço que a participação será baseada em um momento de grupo focal e em entrevistas. 

Disponho a negociar data e horário para o grupo focal e, para as entrevistas, proponho-me a ir 

ao encontro das que desejarem colaborar.  

Serão tomados todos os cuidados necessários à garantia de privacidade. Os nomes serão 

fictícios e todas as informações serão confidenciais e direcionadas exclusivamente para a 

pesquisa, com os devidos esclarecimentos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Desde já agradeço a atenção.  

 

Cordialmente, 

Janaina Cavalcante 

janainacacia@hotmail.com 

tel. 11-987628083 
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APÊNDICE B - Modelos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (GRUPO A) 

 

Instituição: Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo  

  

Pesquisa: A Coordenação Pedagógica em Instituições públicas de Educação Infantil de 

São Paulo: atuação na formação profissional em contexto de trabalho  

 

Pesquisadora: Janaina Cacia Cavalcante Araujo 

Orientadora: Profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza  

 

           Eu, Janaina Cacia Cavalcante Araujo, doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, apresentei meu projeto 

de pesquisa no âmbito da Linha de Pesquisa “Didática, Teorias de Ensino e Práticas 

Escolares”, sob a orientação da profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza, tendo como propósito 

discutir o papel da coordenação pedagógica de instituições de educação infantil na promoção 

do desenvolvimento profissional de professores/as em contexto de trabalho. Para tanto, 

pretendo realizar uma investigação de campo, em que sejam colhidos depoimentos orais de 

profissionais desse segmento, que possam trazer elementos elucidativos da maneira como 

compuseram (e compõem) para si a sua própria profissionalidade e como se percebem na 

atuação como formadores/as frente às suas equipes de professores/as. 

           Tendo como universo de pesquisa, as instituições de educação infantil da rede pública 

municipal de São Paulo, identifiquei como amostra do meu estudo, profissionais atuantes na 

coordenação pedagógica de Centros de Educação Infantil e de Escolas Municipais de 

Educação Infantil, que participam do grupo de estudos “Formação Profissional e Práticas de 

Supervisão em Contextos”, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob 

coordenação da profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza. 

           Nesta oportunidade, formalizo o convite aos coordenadores/as pedagógicos/as para 

participarem, por livre adesão, da pesquisa que pretendo desenvolver, em que poderão 

contribuir com depoimentos orais colhidos através das técnicas de grupo focal e de entrevista. 

Os depoimentos deverão ser gravados e a transcrição dos mesmos passará pela análise 

posterior dos/as depoentes. 

          Em conformidade aos critérios de ética da pesquisa científica, os dados produzidos 

neste estudo serão empregados exclusivamente para fins acadêmico-científicos, tendo 

salvaguardadas as identidades dos/as profissionais que tenham contribuído com seus 

depoimentos. Ademais, as conclusões da investigação de doutorado serão de conhecimento 

daqueles/as que estiverem envolvidos/as em seu desenvolvimento. Todos os procedimentos e 

materiais desta pesquisa estão de acordo com os preceitos éticos do Comitê de Ética da 

Universidade de São Paulo. 

Eu, ____________________________________________________________, portador(a) 

do RG nº _________________________ declaro ter sido informado(a) de forma adequada 

sobre o presente estudo descrito acima e concordo em participar como voluntário (a). 

   ______________________________________ 

                                                                 Assinatura 

Data ___/___/___                                      

 

 

Pesquisadora:_______________________________         Data __/__/__ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (GRUPO B) 

 

Instituição: Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo 

  

Pesquisa: A Coordenação Pedagógica em Instituições públicas de Educação Infantil de 

São Paulo: atuação na formação profissional em contexto de trabalho  

 

Pesquisadora: Janaina Cacia Cavalcante Araujo 

Orientadora: Profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza  

 

           Eu, Janaina Cacia Cavalcante Araujo, doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, apresentei meu projeto 

de pesquisa no âmbito da Linha de Pesquisa “Didática, Teorias de Ensino e Práticas 

Escolares”, sob a orientação da profa. Dra. Mônica Appezzato Pinazza, tendo como propósito 

discutir o papel da coordenação pedagógica de instituições de educação infantil na promoção 

do desenvolvimento profissional de professores/as em contexto de trabalho. Para tanto, 

pretendo realizar uma investigação de campo, em que sejam colhidos depoimentos orais de 

profissionais desse segmento, que possam trazer elementos elucidativos da maneira como 

compuseram (e compõem) para si a sua própria profissionalidade e como se percebem na 

atuação como formadores/as frente às suas equipes de professores/as. 

           Tendo como universo de pesquisa, as instituições de educação infantil da rede pública 

municipal de São Paulo, identifiquei como amostra do meu estudo, profissionais atuantes na 

coordenação pedagógica de Centros de Educação Infantil e de Escolas Municipais de 

Educação Infantil, que não participam de nenhum grupo de estudos vinculado à Universidade. 

           Nesta oportunidade, formalizo o convite aos coordenadores/as pedagógicos/as para 

participarem, por livre adesão, da pesquisa que pretendo desenvolver, em que poderão 

contribuir com depoimentos orais colhidos através das técnicas de grupo focal e de entrevista. 

Os depoimentos deverão ser gravados e a transcrição dos mesmos passará pela análise 

posterior dos/as depoentes. 

          Em conformidade aos critérios de ética da pesquisa científica, os dados produzidos 

neste estudo serão empregados exclusivamente para fins acadêmico-científicos, tendo 

salvaguardadas as identidades dos/as profissionais que tenham contribuído com seus 

depoimentos. Ademais, as conclusões da investigação de doutorado serão de conhecimento 

daqueles/as que estiverem envolvidos/as em seu desenvolvimento. Todos os procedimentos e 

materiais desta pesquisa estão de acordo com os preceitos éticos do Comitê de Ética da 

Universidade de São Paulo. 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador(a) 

do RG nº _________________________ declaro ter sido informado(a) de forma adequada 

sobre o presente estudo descrito acima e concordo em participar como voluntário (a). 

 

   ______________________________________ 

                                                                 Assinatura 

Data ___/___/___                                      

 

 

Pesquisadora:_______________________________         Data __/__/__   
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APÊNDICE C - Proposições das sessões do grupo focal para os grupos A e B: 

 

 

“Aos nossos olhos, o coordenador pedagógico não é um mero gestor de sistemas (planejar e 

coordenar), de práticas que dão certo e sempre funcionaram. A especialidade desse 

profissional reside em sua capacidade de contextualizar práticas cotidianas, compreender a 

generalidade das situações que envolvem a educação de crianças e a formação de adultos, 

transformar as queixas em bons problemas, congregar esforços para encontrar alternativas e, 

muitas vezes, inventar soluções. Por isso, podemos dizer que é um profissional estratégico na 

formação continuada em serviço da equipe de educadores e na construção do trabalho 

pedagógico em qualquer nível educacional.” (ZUMPANO; ALMEIDA, 2012, p. 22) 

 

 

“Meu papel na formação é fazer a professora pensar sobre o que ela faz. Fazer se tornar 

reflexiva. Pelo menos é o que eu quero, é o que eu pretendo. Fazendo perguntas, questionando 

essas práticas, também trazendo embasamento teórico. A documentação é investir nas 

práticas, inovações pretendidas, porque revela concepções: de educação, de aprendizagem, de 

criança. A documentação é fundamental. Possibilita rever a história, rever as práticas, refletir 

sobre elas e projetar. O coordenador tem responsabilidade pela formação. Que formação é 

essa? [...] Eu gostaria de fazer uma investigação sobre essa grande mentira que é a formação 

que acontece normalmente. A avaliação que é feita para formalização não tem valor nenhum. 

O que vale é a avaliação que a gente faz no dia-a-dia. Uma coisa que acontece... as pessoas 

fazem avaliação. Uma coisa que me incomodava em outras unidades: as pessoas fazem 

avaliação em todas as unidades. Fiz várias avaliações. Nunca surte efeito, nunca vira alguma 

coisa, porque não tem devolutiva. Minha prática não é essa. Aqui não! Elas escrevem sem 

medo. Falam coisas como: “A coordenadora está distante”. Aqui todo mundo lê. As pessoas 

percebem e então fazem, porque tem devolutiva. Tudo que a gente pede, elas consideram 

sério, então elas fazem. Faz diferença você dar retorno e pensar sobre algo que é trazido. Por 

exemplo: Não está bom aqui! O que a gente pode fazer para melhorar? E a gente faz e leva 

para as práticas. (depoimento da coordenadora pedagógica, 2008)  

(PINAZZA, 2014, p.138) 
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APÊNDICE D - Caracterização dos coordenadores pedagógicos participantes do grupo 

focal 

 

Este questionário é parte integrante da caracterização dos participantes voluntários do 

grupo focal no estudo: “Coordenação Pedagógica em Instituições públicas de Educação 

Infantil de São Paulo: atuação na formação profissional em contexto de trabalho”. 

 

 

Questionário: GRUPO A (    )        GRUPO B (     ) 

Nome: 

Unidade Educacional: 

E-mail: 

Idade:                                    Sexo:                          Estado civil:                              Filhos: 

Formação inicial:                                                    Graduação:                                               

 

Pós-Graduação: 

Tempo como CP:                                        

 

Tempo como CP na última escola de EI: 

Motivo pela escolha do cargo de coordenador pedagógico: 
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APÊNDICE E – Análise de conteúdo proveniente das sessões do grupo focal
31

 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: GRUPO A – Participantes do grupo de estudos e GRUPO B - 

não participam de grupo de estudo 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB-CATEGORIAS 

 

FRAGMENTOS DOS RELATOS 

 

NATUREZA 

DOS SABERES 

DA PROFISSÃO 

E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

SABERES 

PROVENIENTES DA 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

 

“Eu acho que já começa na Universidade, a 

Universidade já não forma o coordenador 

pra gerenciar grupos, pra relações 

interpessoais, pra contextualizar as práticas. 

Já forma de um jeito burocrático, de um jeito 

teórico, já não forma pra esse desafio de 

chegar num equipamento e construir com 

outras pessoas, com outros humanos. Então, 

acho que esse desafio já começa errado, entre 

aspas”. CP1A 

  “Na verdade a Universidade nos forma a 

todos burocratas desde os professores, até e 

principalmente, os diretores... Deixa eu só falar 

uma coisa da formação inicial a gente, eu tive 

uma formação muito ruim, eu fiz magistério 

[...] mas na década de 90 tinha o CEFAM que 

era ótimo”. CP2A 

  “Eu prefiro pegar quem não sabe, quem chega 

na minha escola e fala eu não sei fazer, pra 

mim entre pegar uma professora que está 

chegando. Eu vou receber três professoras 

novas do concurso, eu rezo pra as três 

chegarem na minha escola e falarem eu nunca 

trabalhei no CEI, não sei o que fazer, como eu 

já tive experiência de pegar, gente que está lá 

no meu CEI há 28 anos e fala falta dois anos 

pra mim se aposentar filho... Pode descer aqui a 

Emília, o Vygotsky, quem você quiser, porque 

eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou 

morrer assim, entendeu? [...] De verdade se 

hoje me dessem a opção, você quer alguém 

que não sabe fazer nada e alguém que há 

trinta anos faz tudo do mesmo jeito, eu 

prefiro alguém que não sabe nada.” CP3A 

  “Eu acho também que a gente é fruto dessa 

formação que não fez sentido, dessa 

avaliação que não fez sentido, nós 

                                                 
31

As transcrições das sessões realizadas com os dois grupos em suas versões integrais encontram-se à disposição 

dos leitores em posse da pesquisadora. 
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burocratizamos, institucionalizamos de 

forma burocrática a formação, às vezes, a 

forma como eu me ocupo não fazia sentido, da 

mesma forma que não tinha sentido a 

avaliação. Quantos anos a gente respondeu uma 

avaliação que vinha da Diretoria de Educação 

que não dizia nada de quem éramos nós que é 

diferente de hoje você ter um indicador de 

qualidade da educação infantil, é uma 

autoavaliação, ou seja, é você dizer tão 

somente a mim mesmo, a escola que eu 

pertenço, aquele coletivo que é diferente de 

outro, não é um olhar externo que me afere se 

estou bem ou mal. Quando aquela avaliação 

vinha eu me lembro, eu lembro que na escola, 

vinha aquele negócio era uma burocracia a ser 

cumprida, em absoluto formativa, ao contrário 

traduzia ou implicava numa questão muito 

negativa da formação porque quando a gente 

estava fazendo aquilo, a gente estava dizendo 

que o papel burocrático que não é formativo, 

uma descrença, que eu respondo apenas para 

cumprir tarefa, ou seja, uma coisa sem 

significado, eu acho que esse é o grande 

desafio, como eu coloco significado nesse 

processo de estudo contínuo desse professor 

pra sempre. Que significado é esse, como eu 

posso contribuir, como ele tem uma parte 

que contribui também na formação desse 

significado. Eu acho que esse é outro grande 

desafio. Eu acho que a questão da 

burocratização ainda é uma questão que se 

impõe, como é que a gente desburocratiza as 

relações, a formação, enfim tudo que gera 

esse sistema público”. CP8A 

  “[...] eu acho que a burocracia que a gente tem, 

ela também judia, ela também castiga e a gente 

se escraviza e eu não sei até que ponto a gente 

precisaria fazer isso. O professor sai da 

universidade preenche o quadrado, se tira o 

quadrado ele não preenche mais”. CP7A 

  “[...] Isso é claro que isso tem a ver com a 

formação inicial, com a formação 

continuada, mas tem a ver com isso que você 

está chamando de disponibilidade. Veja quando 

eu fui para o CEI eu não sabia nada de bebês, a 

minha formação de Pedagogia tinha me 

falado de bebês um tantinho assim e depois 

eu fui descobrir que eu não conseguia nem 

fazer um diálogo aproximado daquilo que eu 
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tinha aprendido, Pedagogia eram quatro 

anos e depois mais aquelas coisas que a gente 

fazia de coordenação, de direção, tinha uma 

nome habilitação, ou seja, você passa seis 

anos na faculdade, você conhece quase nada 

de bebês, eu falo quase nada, mas eu podia 

falar nada e um dia você é coordenadora de 

um CEI, você dorme num lugar e acorda no 

outro e o que você faz quando você não 

conhece aquilo que está lá. Você tem que 

aprender e você aprende que o seu local de 

trabalho é fonte de seu conhecimento, eu 

fiquei durante anos na sala do berçário porque 

eu precisava aprender quem era os bebês e 

como eu aprendia, com as professoras dos 

bebês que eram a minha fonte de conhecimento 

sobre eles e com eles, era ficando com eles que 

eu podia ajudar naquele processo inteiro da 

formação, agora se eu não quiser como 

coordenadora nunca entrar na sala do 

berçário ou ficar só um pouquinho eu 

também posso [...]”.CP8A 

 SABERES 

PROVENIENTES DA 

FORMAÇÃO 

CONTÍNUA 

 

“Eu vejo muito na minha formação que, às 

vezes, as pessoas escolhem ser coordenador 

porque querem sair da sala, eu acho que isso 

tem uma implicação muito grande, tanto que 

às vezes acontece, eu acho interessante e quem 

teve a oportunidade tentar ser primeiro pra ver 

se é o que quer, mas às vezes, as pessoas 

prestaram o concurso, achando que iria ser uma 

maravilha e chega lá, e agora eu estou aqui no 

meio disso. Tem uma segunda parte que eu 

acho que é muito importante que o 

coordenador tem que ser o parceiro mais 

experiente e toda vez que o coordenador é o 

parceiro mais experiente eu acredito que é 

mais fácil de conseguir ter o grupo. Mas na 

hora que você, olha que eu já peguei, enquanto 

professor vários coordenadores, não é esse. 

Vamos tentar respeitar a hierarquia, mas o 

cara não sabe. Então assim, não é que é 

obrigatório o coordenador saber tudo, mas você 

tem que estar pelo menos emparelhado com a 

pessoa que você quer ter uma proposição. 

Então as experiências que eu tive nos seis 

grupos que eu passei enquanto coordenador, se 

você não se mostrar como aquele que é mais 

experiente e elas percebam que você não tem 

algo a contribuir, você é visto como uma 

peça de decoração. [...] Quando eu falo de 



200 

 

experiente não é saber fazer, não é dessa 

experiência que eu estou falando. [...] E mesmo 

quando eu venho para a escola da infância eu 

também nunca dei aula pra essa faixa etária. A 

experiência na verdade é no sentido de 

reflexão, de você ser alguém que sabe, sabe 

mover a reflexão e ajudar o outro a refletir. 

É nesse sentido de experiência”. CP3A 

  “Essa história de que você tem que ser o par 

mais avançado em alguns momentos para 

ajudar a construir algumas coisas que estão ali 

cristalizadas, mas ter uma horizontalidade 

nas relações e na clareza de que nos falta...” 

CP1A 

  “Então eu acho que a coordenação ela abre um 

leque de possibilidades pra gente pensar uma 

formação que aqui traz assim, uma formação 

que muitas vezes a gente acreditou na rede 

municipal que ela era um suporte teórico e 

com uma teoria que vinha de fora pra 

dentro e hoje como a gente vê como uma 

possibilidade... E tinha aquelas frases na teoria 

a prática é outra, a gente estuda um monte de 

coisa que não tem haver com a vida, como essa 

formação do dia a dia que a gente faz na escola, 

se “linka” com a vida, a gente quer uma 

formação de fato, não essa formação de 

mentira, essa formação teórico reflexivo que 

não se vincula com a vida e não é com a vida. 

É da vida do educador que está ali com você 

que tem diferentes concepções sim, porque a 

gente está numa rede diversa, mas embora 

com muitas concepções tem algumas coisas 

que nos une enquanto coletivo ali e é envolta 

do que nos une que a gente vai refletir junto 

com várias concepções porque a gente 

enquanto coordenador também não pode dizer 

que a nossa função é homogeneizar concepção, 

não é isso o que eu quero, por exemplo”. CP8A 

  “No dia em que eu cheguei na escola, minha 

primeira JEIF, quais as expectativas que eles 

tinham em relação à formação e o meu papel 

ali. No dia 20 de maio de 2010 eu era 

professora  

no CEI e dia 21 era coordenadora 

pedagógica naquela EMEF, aí um professor 

começou a falar, sabe a minha expectativa, é 

um pedido, eu quero te pedir que a JEIF não 

seja aula de Pedagogia e nem de Pós-

Graduação, momento de JEIF é momento de 
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reflexão da prática coletiva dessa escola, 

como? A luz da teoria, mas aqui não é aula 

de Pedagogia, isso eu nunca mais esqueci, 

que bom professor, até no dia que ele saiu da 

escola eu agradeci esse professor. Ele já chegou 

falando que não é aula de Pedagogia...” CP6A 

  “[...] Realmente a educação infantil é uma 

etapa muito importante, mas realmente 

esquecida. Eu particularmente sinto muita 

falta das formações para educação infantil. 

Passei por EMEF também, mas só na educação 

infantil que a gente realiza ainda o ideal do 

professor. Eu tive amigas que passaram no 

concurso, foram escolher como coordenadoras, 

todas querendo ir para EMEF, eu falei, olha 

quer fazer alguma coisa vai para educação 

infantil, lá nós ainda conseguimos, com todas 

as dificuldades, fora de lá nós não 

conseguimos, vamos entrar para o ensino 

quadradinho e vamos perder a universalidade e 

para minha felicidade duas compraram a idéia, 

ficaram e se apaixonaram. Eu sinto muita 

falta mesmo de um estudo sistemático, a 

escola consome demais a gente, demais, 

demais mesmo... A função do cargo de CP é 

de solidão, é de estar só, embora a gente esteja 

cercada por várias pessoas da educação e meio 

que todo mundo se volta pra você de todos os 

setores da escola, como se você de alguma 

maneira você tivesse resposta pra tudo. (CP1B: 

Você é única para aquela pessoa, mas ela 

não entende que você é só para todos...) Isso 

me gera uma angústia”. CP5B 

  “Sabe a sensação que eu tenho, em nível de 

arquétipo, de pai e mãe, o CP é a mãe, o diretor 

é o pai. A gente faz tudo isso que você está 

falando e mais um pouco. E ainda se culpa 

porque acha que não está fazendo, não está 

conseguindo corresponder... Eu fico 

pensando, a gente vai encontrando, eu achei 

muito rico a fala dessa coordenadora, é o olhar 

de como eu me identifico o meu papel na 

formação é fazer a professora pensar sobre o 

que ela faz, mas eu fico pensando eu, em que 

momento eu estou pensando para o que eu 

faço o outro a pensar. Eu me faço essa 

pergunta o tempo todo, pensar e você viaja nos 

pensamentos na minha sala, sozinha, pra ver se 

eu me organizava e entrou uma pessoa e ficou 

me olhando assim e não tinha ninguém, estava 
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eu ali com trinta pensamentos e porquê? Se eu 

não encontrar um caminho pra eu nessa 

estratégia que eu estou estabelecendo. Essas 

duas semanas de recesso foram muito boas, 

porque não tinha ninguém na escola e eu 

consegui olhar os processos, eu consegui olhar 

os encaminhamentos e olhar, revi o PP. (CP8B: 

E não deu para fazer cinco por cento aposto...) 

sim, não deu... Isso me deixa angustiada. Eu 

quero fazer isso igual ela fala, eu acho que tem 

que ser isso mesmo, te ajudar a pensar na sua 

prática, naquilo que você está fazendo e 

resignificar isso, porque às vezes você está 

com um viés... E eu? Como é que eu posso 

tornar o processo do outro, facilitar o 

processo do outro, num aspecto reflexivo, se 

eu não consegui um caminho pra mim, eu 

preciso conseguir esse caminho pra mim, 

porque passa por mim...” CP5B 

  “Eu resolvi no meu primeiro ano de 

coordenadora, porque você dorme professora 

e acorda coordenadora, você vai trabalhar 

cadê meu giz, cadê meu apagador, cadê meu 

diário de classe, cheguei numa escola que só 

tinha o PEA. Eu cheguei gente eu não estou 

sabendo de nada, eu não estudei nada, todo 

mundo aqui é muito inteligente, nos vamos 

debater, levantar as questões e achar as 

respostas, todo mundo vai consegue discutir. 

Eu entrei às 8h da manhã, meio dia teve 

PEA...” CP8B 

  “Não sei qual das duas falou que o professor 

tem que pensar, voltar na infância, o que é o 

brincar pra ele, ele tem que se reconhecer, se 

pertencer daquela escola, ele tem que gostar do 

que faz, para poder passar para essa criança, é a 

gente! Como eu vou fazer com os professores 

se eu não consigo comigo? Eu estava com esta 

angústia semana passada, a gente estava 

discutindo parque sonoro, eu trouxe os vídeos 

só que eu tinha que me apropriar da parte 

teórica, eu falo assim eu sou a professora, eu 

fui professora do ensino médio, eu sou 

professora dos meus professores, e elas fazem, 

podem me perguntar coisa, igual eu fazia com 

os alunos, então eu tenho que estar preparada. 

Às vezes eu fazia isso com meus irmãos, eu 

vou dar essa aula para você e você vai fazendo 

perguntas. O trio é muito legal, a gestão é 

muito boa, se eu não estiver lá, elas vão, se elas 
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não estiverem eu vou, eu falei para as meninas 

de madrugada por whatsapp eu vou desistir 

desse parque sonoro, eu já li tudo, eu ainda não 

me sinto segura pra ir falar com elas, mas eu 

estava angustiada... O que me desesperava é 

que eu comecei pela revista do parque sonoro, 

eu já li essa revista umas cinco vezes, cada vez 

que eu leio eu fico assim, isso aqui não precisa 

disso, a gente precisa de um formador, olha 

isso aqui, eu preciso dessa educadora, eu 

preciso ir atrás dela...” CP2B 

  “Você vem com uma propositiva para o 

grupo, se você não está apropriado daquilo 

como você cobra algo? Você está cobrando 

algo, propondo algo que você não tem como 

convencer, não deixa de ser um motivador, um 

vendedor de produto, um caminho que 

precisa ser trilhado, vamos fazer o projeto tal, 

ele é assim é assado, vai ter esse ganho, se você 

não está preparado para convencer, aí o 

grupo desiste...” CP1B 

  “Tem mais uma coisa tenho uma amiga que 

está fazendo mestrado, ela está em uma escola 

nova e ela pediu mudança de horário que ela 

cumpriria as oito horas do dia, mas ela entraria 

mais cedo e sair mais cedo e não pode. 

Professor pode, funcionário pode, CP não, 

dentro da legislação o CP não pode fazer pós-

graduação não é justificativa para redução de 

carga horária ou mudança de carga horária por 

disciplina na pós-graduação. É incoerente, 

porque um pode outro não. Falta todo mundo 

da escola saber qual é o papel real do CP, a 

gente atende solicitação desde onde está o 

álcool até como eu resolvo o problema do 

deficiente. É dos extremos, o pessoal não 

sabe o nosso papel na escola”. CP8B 

  “Por isso que desestimula, nem a prefeitura 

está preocupada, eu estou aqui me dispondo, 

desestimula muito e eles acabam fazendo 

esses cursos porcarias. Eu preciso de alguma 

forma ganhar dinheiro, você deixa de querer 

conhecimento”. CP2B 

  “E a função do CP ela tem que estar 

alimentada, se ele está se dispondo a se 

alimentar e não há incentivo e não tem 

nenhum tipo de auxílio pra isso...” CP1B 

  “Eu tive formação com a Rosângela Veliago e 

ela fala em três grupos, todas as escolas têm 

três grupos, os felizes, os amargos e os tocados 
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pelo conflito, os felizes são aqueles que tudo o 

que o CP propõe na JEIF, nossa legal, bacana, 

guarda na pasta, fecha a porta e nada mudou, 

ele não entra em embate com o CP, ele é feliz. 

Os amargos são aqueles que você está falando, 

você está começando agora, isso não vai dar 

certo, eu já tentei tanto e os tocados pelo 

conflito são aqueles que a CP6B falou que eles 

vão contestar, nem que seja para contestar a 

fala do coordenador, mas ele fez um 

movimento e é com esse grupo que a gente tem 

que se apegar. Com os tocados pelo conflito. 

Porque se a gente se apegar com o amargo e o 

feliz a gente vai nadar e morrer na praia. Eu 

sempre guardei isso pra mim, isso foi nos meus 

primórdios de formação. Sempre que bate 

aquele desespero eu vejo quem está comigo e 

é com esses que eu vou. Porque você fala, 

fala na JEIF e passa no corredor, é cada 

coisa que você vê, parece que não falou 

nada. São processos e não é mágica. Nós 

temos materiais muito bons, a gente pode 

criticar a implementação, como eles são 

colocados na rede, mas são bons. A Educação 

Infantil não é priorizada e o quanto ela dá base 

para o Ensino Fundamental. (CP8B: Na EMEF 

você sente que vai ficar com aquela criança 

oito, nove anos, você tem a visão da longa 

duração daquela criança, quando você recebe 

um pai, recebe muito bem, porque a gente vai 

ficar oito, nove anos, lidando com essa família, 

a relação é diferente, na EMEI não é nada, dois 

anos, passam muito rápido, lá os funcionários 

vêem chegando menor e termina com eles 

falando olhando pra cima. E seis anos eles 

deveriam estar na EMEI) E esse currículo 

integrador ainda está deixando a desejar... Na 

época era passar os de seis anos para EMEF e 

ter parques, espaços externos, etc. (CP8B: A 

gente sabe que foi para EMEF por falta de 

espaço físico, a educação infantil não tinha 

como atender. Foi para EMEF, com a mesma 

carteira. Em todas as escolas que eu trabalhei é 

a mesma cadeira do EJA) [...] (CP6B: Passa o 

dia e você acha que não fez nada, não é que 

você não fez nada, você tampou todos os 

vazamentos que estavam tendo, você 

atendeu pais, alunos, não é que você não fez 

nada, você não cumpriu a sua agenda. Isso não 

quer dizer que você não fez nada. Isso vai te 
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angustiar, isso vai acontecer sempre, não 

adianta você se cobrar. Tenta trazer para o lado 

bom) Precisamos de estratégia de gestão de 

tempo, podemos pensar sobre isso, acho que 

nos falta. Eu aprendi muito com a P. a JEIF era 

estudo, priorizado, ela estudava também 

fechava a porta, acontecesse o que acontecesse. 

A JEIF só acontece quando o coordenador está, 

muito difícil quando não está. Eu compactuo 

com vocês dessa frustração. A minha maior 

dificuldade é a gestão do tempo, impor 

respeito do meu papel”. CP1B 

  “A gente vê essa diferença muito grande 

[quando tem formação de CP e professores pela 

DIPED], a gente nota, a gente faz as 

formações, apresenta os documentos, 

apresenta o que a gente tem de política 

pública pra infância, quando a gente tem 

encontro com os professores aí a gente vê 

com clareza o quanto muitas vezes não 

chega”. 

“O que me preocupa hoje, desde o início do 

ano, entrei no final de janeiro, com os 

coordenadores nessa DRE é uma clareza no 

discurso e quando a gente vai mais a fundo, 

quando a gente se aproxima, dialoga a 

prática, quando a gente vai nas unidades, a 

gente vê esse distanciamento muito grande 

entre o discurso e a prática, o vivido, as 

formações, o real, o que acontece. A gente 

faz formações com a rede direta e indireta 

também, com a direta eu já noto uma 

diferença, não quero generalizar, mas no 

comum, na rede indireta, mesmo no discurso 

ainda tem umas coisas distantes, o diálogo é 

mais aberto, mais direto, mais aberto ali 

com as coordenadoras, elas colocam as 

dificuldades, as contradições, tem mais 

acesso, com a rede direta, o discurso, o 

documento, está tudo muito claro, a gente 

tem clareza disso, concorda, fala a mesma 

língua, o negócio no discurso vai embora, 

mas a gente sabe que é ali. E chega na 

unidade a gente vê essa opção, não sei se esse 

é o termo mais adequado, desse 

compromisso, formativo, com a unidade, 

algumas fazem, outras não e eu noto 

algumas dificuldades. Tem dificuldades 

enquanto aprofundamento teórico, de 

conhecimento mesmo, o que isso, o quanto 
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eu tenho de aprofundamento e estudo nisso. 

Outras tem todo esse fundamento, este 

estudo e dificuldades no diálogo com o 

professor, diálogo de metodologia de 

formação, de relação com o professor. Tem 

coordenadores que já tem aquela dificuldade 

de articulação com a gestão, com autonomia, 

aí não consegue avançar por conta disso, 

então tem alguns fatores que eu estou 

notando nesses poucos meses que vai 

causando isso na unidade. Agora o que me 

assusta é quando eu estou com os 

professores e vejo esse distanciamento 

daquilo que a gente vem fazendo tanta 

formação e às vezes com alguns discursos, 

algumas dinâmicas meio repetitivas e chega 

na unidade... Sexta-feira eu fiz uma reunião 

pedagógica em um CEI e toda reunião que a 

gente faz eu trato um pouco do currículo 

integrador, posso tratar de qualquer assunto, 

mas o meu ponto de partida é o currículo 

integrador, levo o documento e pergunto, vocês 

conhecem esse documento? Não. A 

coordenadora ainda fala eu coloquei um em 

cada sala, vocês não viram? É, não, sim, não... 

Vocês estudaram? Não. Vocês viram? Não. 

Isso vem me preocupando muito, qual é o 

impacto da nossa formação com os 

coordenadores pedagógicos lá no chão da 

escola? E esse burocrático é um nó na unidade, 

é o que você falou tem diretores que cobram 

muito isso do coordenador e não sabe 

identificar qual é o papel do coordenador 

naquele espaço, então aquele coordenador 

fica ali no processo formativo não faz nada, 

só faz PEA, só fica estudando, não está 

fazendo nada de fato e cobram esse serviço 

burocrático e tem o coordenador que se 

esconde por detrás disso, eu como 

coordenadora, me vi muitas vezes nessa 

situação querer fazer muitas coisas em 

relação a formação e é isso que eu acredito 

que faz parte do meu papel e não consegui 

também por conta desse monte de demanda 

que tem que ser compartilhada, um 

professor falou pra mim uma vez, em vinte e 

tantos anos de carreira que eu tenho, eu 

nunca tive um coordenador que fosse 

coordenador pedagógico exclusivamente, 

nunca, eu sempre tive coordenadores 
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mergulhados no burocrático, uns conseguem 

outros não, uns tentam outros não e ele me 

deu um puxão de orelha nesse sentido, eu 

acho que você está se envolvendo demais com 

atribuições que não são suas e tem quem faça 

isso, a escola está precisando de você, alguém 

vai ter que se virar lá, com o nó lá que não é 

você que vai resolver, eu acho que está na hora 

de você se afastar e aí ele me relatou isso nunca 

vi em nenhuma escola que eu trabalhei um 

coordenador exclusivamente pedagógico dentro 

daquilo que a gente acredita como pedagógico. 

[...] coordenador nosso ultimamente e cada 

vez mais, principalmente e cada vez mais, 

por exemplo, eu fui em uma formação em 

SME essa semana e era um grupo sobre 

protagonismo infantojuvenil e era com os 

professores responsáveis pelos grêmios e a 

formadora veio com uma proposta para 

falar sobre isso e ela orientava um trabalho 

de escuta com um grupo que eu fiquei 

admirada, um povo que eu queria ouvir e 

eles estavam muito a frente do que ela falava 

e quando eles iam falar, ela então gente, 

voltando, voltava em formações, dizia é que 

está pautado em um currículo 

emancipatório, mas aquele povo estava 

muito mais a frente disso, o quanto ela 

precisava escutar aquele grupo, o quanto ela 

precisava pensar no protagonismo daquele 

grupo. Eu fico pensando o tempo todo será 

que eu estou fazendo isso, será que eu falo 

tanto para esses coordenadores da escuta, 

será que eu estou escutando esses 

coordenadores, será que eu acolho o que eles 

falam, ou eu só quero que eles falem aquilo 

que eu quero ouvir. Eu fico nesse exercício 

ultimamente e cada vez mais. Do quanto a 

gente fala dessa dinâmica de escuta, de 

participação, de protagonismo e eu na minha 

formação, informando, informando, passando 

um monte de slides e na verdade eu também 

faço parte desse processo, o quanto eu estou 

sendo impactada e estou mudando o meu fazer 

com os coordenadores, com os professores, 

ultimamente eu estou pensando muito nisso 

comigo mesma. (CP8A: Mas também são 

natureza de formação bastante distintas, 

uma coisa é eu estar com meu grupo de 

formação na escola, outra coisa é eu estar 
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em formação uma vez por mês com um 

grupo, a gente tem naturezas formativas 

muito distintas que também pesam nessa 

balança) Mas, eu penso naquilo até que você 

me falou nessa semana, se a gente tiver que 

extrapolar a pauta ou não dar conta da pauta do 

dia, é um processo de escuta, você vai onde o 

grupo vai com você, o grupo um pessoal 

fantástico com experiência, com fundamento 

teórico no que faziam, muito a frente, eu acho 

que teria que mudar esse esquema e ouvir 

uma pouco mais do que cumprir aquela 

pauta, com aquelas obrigações, mas isso que 

ela falou é verdade, quando a gente tem 

formações pontuais a gente não conhece o 

grupo”. CP6A 

  Diálogo entre os CPs: CP1B, CP2B, CP5B e 

CP6B. 

CP6B: “Eu sou coordenadora da EMEI A., eu 

concordo muito com o que a CP5B falou, a 

gente sempre conversou muito sobre isso e eu 

cheguei numa realidade. Eu penso exatamente 

assim. Eu acho que tem que ser essa linha de 

trabalho, você tem que desestruturar e 

amolecer o que está durinho para tentar ver 

o que está acontecendo, o que está se 

passando e ver uma esperança nisso... Eu 

cheguei na escola num momento em que elas 

já estão muito endurecidas... Eu não estou 

encontrando mais espaço para amolecê-las e 

eu estou me percebendo endurecendo 

também, que é o que a gente sente falta, a 

falta das nossas formações. Eu vi assim, a 

gente teve uma mudança de gestão, 

nenhuma das duas é ruim, mas as duas 

faltam coisas pra gente. A do ano passado a 

gente tinha muita conversa, muita liberdade, 

a gente podia ligar para o pessoal de DIPEP 

[Departamento Pedagógico da Diretoria 

Regional], olha me ajuda, eles falavam, 

calma, vou te mandar tal texto, vem pra cá, 

a gente conversa, só que as conversas, só que 

as formações, acabavam sendo uma terapia, 

cada um fala um pouquinho do seu 

problema, vamos tocar pra frente, mês que 

vem era a mesma coisa, no mês seguinte, a 

outra e assim... Agora a gente tem que 

pensar que a gente tem formadores de 

educação infantil que são de EMEF e isso é 

gravíssimo...” 
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CP1B: “E está desmontando um trabalho 

que a gente fez a duras penas que é não 

escolarizar a educação infantil, que é o 

contrário do que estão falando...) É visível...” 

CP1B: “Este ano as falas são muito difíceis, 

complicadas, dá pra assustar...” 

CP2B:” Isso acaba, dá para ver quando a gente 

volta para sala de aula, o professor fala: Ah! 

agora mudou tudo de novo...” 

CP6B: “Mas, isso eu trabalho com as 

professoras, igual CP5B é o que a gente tem, 

mudou a gestão, você mantém os 

documentos no primeiro ano da gestão, a 

partir do segundo, você esquece aquilo, é 

diferente, a abordagem é outra. A partir do 

momento que você olha, aborda toda essa 

documentação, leva em consideração toda a 

documentação para montar um plano do 

ano, pra montar uma reunião pedagógica, 

então aguardamos nova documentação ou 

nova abordagem. Não que as pessoas não 

sejam boas, as pessoas são ótimas, o problema 

é o que está sendo focado, o que vai ser 

trabalhado conosco, a gente já sabe que...” 

  “E é o que a gente está tentando 

desconstruir, que era para alfabetizar, a 

sistematização e agora vem uma gestão que 

coloca que sim que tem que alfabetizar sim e 

não trabalha a concepção. Alfabetizar, é 

alfabetizar, cada um vai usar a concepção 

que tem... É algo que me deixou muito triste 

no início do ano, agora é uma guerra mais forte 

ainda para o CP, ou a gente faz valer a nossa 

concepção, ou a gente endurece junto com o 

grupo...” CP1B 

  “Ontem no curso, os indicadores tem sido 

amplamente estudados, por exemplo, aqui no 

CEU é ponto de formação, as meninas dão 

cursos, cursos e cursos de indicadores, a pauta 

ontem era sobre escuta, a gente pega os 

indicadores da presença e da importância da 

escuta das crianças nos indicadores. A 

primeira pergunta que eu fiz é se todo 

mundo conhecia primeiro, todo mundo já 

leu? Alguns balançaram a cabeça, outros 

não, vocês estudaram os indicadores? Para 

além de indicadores, ele contém princípios 

importantes de pautar a educação das 

crianças bem pequenininhas, ele é um bom 

documento para pautar meu olhar na 
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documentação, ele vai me colocando lentes 

importantes para eu observar e muitas vezes 

esse documento vem no dia que está escrito 

no diário oficial, eu aplico, eu sou da 

dimensão três, eu só li a dimensão três, eu 

vou lá e aplico a dimensão três, eu escuto e 

ele se torna episódico, só depois no outro ano, 

eu acho que quando a coordenadora diz assim 

que ela dá devolutivas e da opinião dos 

professores em conteúdo formativo, da reflexão 

dos professores sobre o conteúdo formativo eu 

acho que é um pouco isso, mas é difícil”. CP8A 

  “E é o que a gente está tentando 

desconstruir, que era para alfabetizar, a 

sistematização e agora vem uma gestão que 

coloca que sim que tem que alfabetizar sim e 

não trabalha a concepção. Alfabetizar, é 

alfabetizar, cada um vai usar a concepção 

que tem... É algo que me deixou muito triste 

no início do ano, agora é uma guerra mais forte 

ainda para o CP, ou a gente faz valer a nossa 

concepção, ou a gente endurece junto com o 

grupo...” CP1B 

   “Sem contar que a gente tem um 

distanciamento do grupo, muito grande, da 

formação da educação infantil, eu não sei se é o 

começo dessa gestão, eu não sei explicar o que 

acontece, eu sinto realmente como se nós 

estivéssemos sozinhos navegando águas 

turbulentas, sozinhos. Você busca apoio, as 

pessoas até estão ali, mas não estão ali. Nós 

tivemos dois encontros e foi muito 

complicado mesmo”. CP5B 

  “A anterior eu achei muito interessante 

porque nós tivemos a oportunidade de 

participar e fazer parcerias, elas eram por 

setor, então naquele setor tinha CEI, EMEI 

e EMEF, agora voltou a ser só CEI, só 

EMEI, só EMEF, eu senti, era a oportunidade 

que eu tinha para falar e fazer parcerias. Eu 

senti falta nesses encontros”. CP2B 

  “Provavelmente não será, como veio a 

inscrição para curso por horário vai misturar. 

Eu estou achando complicado. Se você não 

tem esse trabalho sistemático, contínuo, com 

foco direcionado, tematizando realmente o 

que acontece, eu não sei o que vai acontecer. 

Você misturar CEI indireta e direta, que a 

realidade é muito diferente. (CP2B: 

Totalmente!!) Com as EMEIS e com 
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formadores de EMEF. Eu não seio que vai 

dar... Vamos ver o que vai dar... Eu estou 

procurando buscar esperança dentro de mim e 

está difícil, está bem difícil, estou numa fase 

bem ‘down’”. CP6B 

  “Eu tenho muitas professoras, fazendo 

muitas coisas, mas a ansiedade é muito 

grande. Eu sinto nelas. Começamos agora mês 

passado e estamos estudando a linguagem 

musical e a escuta da música, o que é ensinar a 

criança a parar e escutar música e ficar ouvindo 

uma música clássica, por exemplo, o treino de 

uma escuta, a gente está discutindo, 

diferenciando sons, não tem a coisa das 

letrinhas, mas existe a ansiedade, quando a 

gente vai fazer o brinquedo X, o que ele vai 

aprender com isso, a ansiedade está por trás 

disso, a gente tem uma cobrança da sociedade e 

o pai vai cobrar isso, a sociedade espera isso. 

Tem aluno transferido de outra escola, que veio 

falar a escola não ensinou a alfabetizar, só 

estava brincando lá e dando atividade de 

convivência, vocês vão dar atividades de 

alfabetização? Vocês vão dar caderno, papel? E 

quando você olha para o governo federal ou 

para prefeitura é alfabetização que está sendo 

falado. E a concepção de como se alfabetiza, 

são várias concepções, primeiro como se 

alfabetizar na educação infantil, o como eu 

alfabetizo, porque a professora do primeiro 

ano vai alfabetizar com o abecedário, em vez 

de através do letramento, o que é uma 

discussão. Alfabetizar através do letramento 

não é uma concepção que está arraigada dentro 

da prefeitura. Nem no infantil e nem no 

fundamental. Mas, pra sair daí e chegar no 

professor, não deu tempo, teve uma época 

que se falou bastante nisso, eu estava na 

EMEF, mas acredito que na EI também, 

mas apesar dele ter vindo forte, por esse 

caminho, com formação, não chegou no 

coração do professor, corações e mentes... 

não adianta chegar só no coração, tem que 

chegar nos corações e mentes do professor lá 

na sala de aula”. CP8B 

  “Você não desconstruiu essa concepção, você 

primeiro desconstrói e depois constrói, uma 

demanda que não está dando suporte, a 

orientação de DRE, SME e governo federal 

vem com uma cobrança de alfabetização, 
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mas não dá o suporte por que meios se dá 

essa alfabetização. A alfabetização na 

educação infantil ela acontece na maioria das 

vezes, só não acontece com aquele que... na 

maioria das vezes ela vai acontecer. Mas, 

acontece que não trabalhou concepção. Quando 

o professor vê que ele vai trabalhar ela usa a 

silabação, o caderno, o que ele tem na mão, 

montar uma apostila, não sai da ordem, A, B, 

C, D... A referência que ele foi alfabetizado e o 

que ele ouve, isso funciona... E bate naquilo 

que você falou, o alfabetizar é concreto, eu 

tenho algo pra mensurar, eu já dei o L e pra 

apresentar pra alguém se me questionar. 

Agora quando a gente está trabalhando 

jogos, leitura, brincadeira, eu estou 

trabalhando tudo, mas eu não tenho como 

mensurar quais que ele assimilou”. CP1B 

  “Vamos pegar o teu exemplo (CP8B) a 

Finlândia, quando você estuda o que aconteceu, 

o processo, tudo é um processo e um processo 

não dura quatro anos, o que tem acontecido, 

os processos tem durado quatro anos, as 

rupturas. Tem o ano da passagem que é o 

primeiro, já não são quatro anos, são três 

anos. Nesse primeiro ano sai muita 

documentação, agora mudou-se a concepção, 

agora qual é a concepção, vocês agora vão 

trabalhar nessa linha, tal... Quando as 

pessoas começam a entender o que está 

acontecendo, esquece tudo, aí entra o que a 

CP5B falou, como fica a auto estima do 

professor. Eu levei três anos pra entender o que 

estava acontecendo, joga tudo fora, a culpa é da 

CP, aí você ouve... outra moda, isso vem de 

cima...” CP6B 

  Diálogo entre os CPs: CP1B, CP2B, CP6B e 

CP8B. 

CP2B: “Quando nos convidaram para o GT que 

bom porque eu tive a mesma sensação que 

você. O ano passado as formações eu 

conseguia dar uma continuidade, aquilo que 

eu observava na formação tinha um link 

com a escola e nos dois encontros eu não 

senti isso, eu me senti insegura neste 

primeiro semestre, será que o que eu estou 

fazendo está certo? Lá na escola? Será que 

eu estou encaminhando direito? Será que é 

isso que vão cobrar do professor depois? Na 

verdade eu senti como se fossem duas 
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reuniões... na primeira pensei que eu tinha 

perdido como eu iniciei em abril foi a minha 

designação, será que eu perdi e a R. não me 

passou? Me senti perdida e na verdade 

foram dois encontros e é isso eu me senti 

muito insegura esse semestre, será que eu 

estou fazendo certo, será que eu dou o 

encaminhamento certo?” 

CP1B: “Eu só participei do primeiro ela estava 

abordando, devolutivas, análises, ela deu uma 

tarefa, pra gente ler uns textos e aí no segundo 

ela abordou outro tema? )  

CP2B: “Ela falou do texto e da...” 

CP1B: “Ela falou da escrita do professor e 

como fazer a devolutiva e deu dois textos de 

lição de casa pra gente analisar) Ela falou mais 

dos indicadores mesmo”. 

CP6B: “Lembra que ela montou, a gente tinha 

que definir algumas coisas, foi tudo de 

indicadores o segundo) A dimensão que fala da 

escuta da criança. O próximo é sexta-feira 

agora”.  

CP8B: “Essa pauta está sendo discutida na 

DIPED ou está vindo de SME?” 

CP6B: “Na primeira reunião ela falou que 

está vindo de SME, eles querem que todas as 

formações tanto de fundamental como de 

educação infantil tenha a mesma linha e 

tratem dos mesmos assuntos”. 

  “Mas, a gente acabou indo para concepções de 

educação e a formação, [...] , quando ao 

mesmo tempo que numa gestão anterior 

você fala de um currículo integrador e que 

não veio do nada, com certeza veio de uma 

discussão anterior, mais ampla do que a 

prefeitura, se você vai ver a educação infantil 

na Finlândia vem de encontro com essa política 

do currículo integrador, vem de lá, a gente 

sonha, o meu olho está lá, meu pé está aqui está 

lá na Finlândia. Eu acredito nessa concepção, 

eu, mas as pessoas não acreditam nela, essa 

concepção não foi totalmente discutida, 

colocada, implantada e aceita e digo mais 

que quando a gente olha pra orientações 

curriculares do Fundamental II e vê os 

livros das Orientações Curriculares, muito 

professor pegou o livro, ah! Que bonitinho a 

concepção é essa, fecho o livro e colocou 

dentro do armário da sala e fez o que queria 

e eu sinto na educação infantil, na EMEI 
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também, eu sinto que se você não conquista 

o professor de verdade fica só da boca pra 

fora e se você obriga ele fazer, ele vai 

cumprir tabela, protocolo e acabou, ele vai 

fazer o que não acredita, e não vai funcionar 

de nenhuma forma”. CP8B 

 SABERES 

PROVENIENTES DE 

APRENDIZAGENS 

EXPERIENCIAIS NA 

PROFISSÃO 

 

“Essa busca nossa, é esse colo, esse grupo 

aqui quando a gente fala e se ouve e lê e 

troca e busca esse apoio acadêmico aqui na 

Mônica, nos professores, na Letícia e na 

Márcia Gobbi é um acalanto mesmo porque 

é um lugar muito difícil”. CP2A 

  “O que eu acho que esse grupo busca porque 

também tem muitos que não buscam porque 

já estão ensimesmados ou de que aquela 

concepção é a melhor ou que não dá pra 

fazer nada, ou que também, infelizmente, tem 

muitos colegas, que estão nessa perspectiva 

que está vendo não dá pra mudar nada 

mesmo, que os professores são assim, que 

sempre a culpa é do outro e eu não tenho 

uma corresponsabilidade nisso ou então me 

acho acima da dificuldade do outro, é o fio da 

navalha mesmo.” CP1A 

  “A gente tem essa clareza que a gente não 

tem esse [apoio/formação], a gente não teve 

isso antes, a gente não tem em alguns lugares e 

a gente está buscando. É isso mesmo...” 

CP4A 

  “[...] Eu sinto muita falta mesmo de um 

estudo sistemático, a escola consome demais 

a gente, demais, demais mesmo... A função 

do cargo de CP é de solidão, é de estar só, 

embora a gente esteja cercada por várias 

pessoas da educação e meio que todo mundo se 

volta pra você de todos os setores da escola, 

como se você de alguma maneira você tivesse 

resposta pra tudo. [...]” CP4B 

  “[...] A gente não pode também esperar que 

a nossa formação seja dada por alguém, a 

gente tem que buscar essa formação, 

maneiras de buscar uma formação nossa. 

Esse pode ser o primeiro momento de uma 

formação nossa, de fazer um grupo. Não é 

falta de compromisso, pelo contrário é muito 

compromisso, só que a gente está perdido, 

sem norte. Como esta gestão não está dando 

formação por vários motivos, acho que está 

montando, buscando uma identidade do que vai 

ser, vamos fazer a nossa parte. Tentar suprir 
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as nossas necessidades. Cada uma de nós 

sabe alguma coisa, algo diferente que pode 

ajudar a outra. Isso é muito importante. 

[...]”CP1B 

  “[...] eu me sinto perdida com a formação, 

fui em dois encontros e vocês estão falando 

da diferença de formação, eu achei que perdi 

meia dúzia, eu sei que está começando a 

gestão, mas eu entendo que a formação não 

começou, que num semestre você teve dois 

encontros, você teve duas reuniões de CP, na 

minha opinião a gente não teve formação, 

isso é uma questão contínua com uma pauta, 

com planejamento do que vai ser dado, não, 

a gente está estudando isso e nessa linha e a 

gente vai continuar estudando isso. Se eu 

vou na reunião um dia é um tema, no outro 

dia é outro tema, pra mim não é formação. 
Em termos de concepção de educação infantil o 

que dificulta e as pessoas sentem muito a 

mudança é que as mudanças não acontecem 

de fato [...]”.CP8B 

  “Eu fico pensando todos os dias com o 

coração na mão quando eu tenho que ir para 

formação com as professoras, eu fico 

pensando, meu Deus, eu preciso me apropriar 

disso, como eu vou problematizar alguma 

coisa, se eu não tive esse tempo ainda de 

fazer isso. Esse ano eu estou na nova EMEI, 

primeiro quando você chega, tem que 

reconhecer as pessoas, o lócus que você vai 

trabalhar e uma coisa que eu tenho observado é 

como o sentimento e a emoção das pessoas não 

está sendo trabalhado também, essa 

dificuldade, muita criança na sala, 

insuficiência de recursos... Ela vai tomando 

uma proporção que você começa a não 

enxergar mais as possibilidades e aí acontece 

o que não é pra acontecer, o seu 

distanciamento e o endurecimento frente 

aquilo que você gosta, porque as pessoas 

gostam, elas gostam, mas vão se fechando, 

então eu senti muita a necessidade de trabalhar 

o sentimento. Eu sinto que às vezes falta pra 

mim não sei se é conhecimento, se é essa a 

palavra, pra analisar aquele material, aquilo 

que está sendo dado pra mim, o que ela está 

apresentando e eu com alguma propriedade 

consiga dizer pra ela ou fazer algumas 

inferências naquilo, até problematizando 
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outras situações. Eu sinto que isso vem 

porque falta alguma coisa na minha 

formação também, falta ou mais diálogo 

sobre isso, mais leituras que ajudem a fazer 

isso, a gente se debate com a falta de 

pesquisa bibliográfica, onde tem material, 

quem pode me fornecer isso, quem pode 

sentar comigo, quem pode dividir isso. Eu 

acho que é por isso que a gente pensou em 

fazer um grupo pra ter essas trocas. Quando 

você devolve um material pra alguém, mais do 

que você colocar ali que bom, que bacana, a 

pessoa precisa ser alimentada de algumas 

outras coisas. Quando ela está te mostrando 

alguma coisa, não necessariamente ela está 

querendo só o elogio, dizer se está certo ou se 

está errado, ela quer um norte às vezes...” 

CP5B  

  “[...] Quando eu assumi coordenação já tem 15 

anos, quando eu me removi pra cá fui parar na 

EMEI do CEU que tem o tamanho de uma 

EMEF, tem 630 crianças, porém é educação 

infantil. Eu nunca atuei na educação infantil, 

nem como professora. A gente vem com uma 

concepção de mensurar dados, sondagens e 

chega na educação infantil não é isso que 

acontece. Eu fiquei muito perdida. Onde eu 

vejo que essa criança está avançando? E foi 

uma descoberta muito mágica e o olhar da 

Janaina pra essa fatia da nossa educação é 

muito pertinente. E a gente sabe, não puxando 

o saco pra nossa sardinha, mas são os 

primórdios. O que acontece na educação 

infantil vai ser determinante para as demais 

etapas. Infelizmente ela nunca foi 

priorizada, nem nas formações, equipes de 

SME... [...]. As reuniões de início de ano 

eram sempre para o Fundamental, o que nós 

vamos fazer no Fundamental, quais as 

nossas metas para o Fundamental. Como se 

a educação infantil fosse... o que a população 

pensa da educação infantil... é o senso 

comum... mas, nós aqui dentro não podemos 

fazer isso. É uma luta até nas instâncias 

superiores. Agora eu na supervisão eu consigo 

ver as escolas, porque a gente fica fechado na 

nossa própria escola, eu vejo como a educação 

infantil está órfã, não tem um olhar. Até as 

formações. Como eu fui muito tempo de 

EMEF, você sai de uma formação com pauta 
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para um mês e na educação infantil, as 

formações que nós passamos,  não que elas 

sejam ruins, mas tratam de um assunto ali e 

pronto, você não tem desdobramentos para 

auxiliar o trabalho na escola. E a proposta da 

Janaina é uma luz, da gente se olhar, se 

analisar, é uma possibilidade de entender o 

nosso papel, essa importância frente a educação 

infantil”. CP1B 

  “E o papel do CP? Ninguém tem clareza do 

papel do CP, a gente é Bombril. Não está 

claro seu papel e não aparece, não é 

concreto. Se você passa uma manhã estudando 

e vai pra JEIF essa manhã não aparece, não faz 

nada, não aparece. Não há um entendimento 

claro sobre o papel do CP. Tem diretor que 

você está ocupada, você está lendo, preparando 

e te chama. Cobram tudo de você”. 

“[...] Eu acho o CP um profissional muito 

frágil, você olha para o restante do país, 

muitas redes não tem esse profissional, 

quando você olha para o estado é um 

professor que está coordenador, não é um 

coordenador pedagógico, isso no estado de 

SP, então você está dentro do Brasil em que 

a profissão não é muito clara, da necessidade 

dele em cada escola, falta caracterização da 

profissão [...]” CP8B 

VIVÊNCIAS NA 

PROFISSÃO 

A COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA DE 

INSTITUIÇÕES DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

“Eu acho que é a questão de um movimento 

que a gente tem que ter de estar junto e está 

afastado. Um movimento assim, meio, assim 

eu vejo o que aquele professor está fazendo e 

eu me afasto pra ver o que está fazendo. 

Sabe é difícil. (CP5A: A gente não está na sala 

de aula, eu acho que é essa a grande questão!) 

É aprendizado. Quando eles falam alguma 

coisa e eu faço cara de estou pensando ou 

faço cara de que não sei, eles ficam 

espantados, poxa como você não sabe? As 

mesmas relações que as crianças fazem, como 

você não sabe isso?”   

“Ás vezes achando que a gente é mais 

experiente tem respostas pra tudo também.” 

CP4A 

  “Nós não estamos na sala de aula, e às vezes 

existe uma solicitação do professor que dê 

respostas como se estivesse lá dentro atuando e 

a gente precisa deles”. CP5A 

  “Nós somos humanos profissionais. Daí essa 

história da educação acontecer entre humanos. 
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Neste contexto de concepções, de crenças, de 

valores que às vezes nem pra nós, nem os 

nossos pra nós mesmos estão claros. Muitas 

vezes eles estão tão profundos que esse 

acesso quando a gente vê, depois de um 

tempo, você vai perceber um indício ou 

outro indício. Então é essa mediação entre as 

relações humanas e as relações profissionais, 

esse é o grande desafio porque eu tenho que 

ouvir quem quer falar e acolher, mas eu 

também tenho que questionar, quem é que tem 

que gerar dúvida, e se eu for muito para um 

lado ou vou muito para o outro, essa tarefa não 

fica bem feita. Pelas vivências que acontecem 

ali e acontecem com as crianças, essa questão 

da formação onde a gente quer chegar em 

nós mesmos e nos outros é na concepção, não 

é na ação, a gente usa a ação pra tentar 

chegar no que a pessoa acredita, 

fundamentado, esse exercício de mobilizar a 

pessoa pra olhar pra si mesmo, ele pode ter 

muitos recursos e nem sempre os recursos 

servem pra um ou servem pra outro. [...] 

Esse exercício, é um exercício difícil de ver 

como é que o outro aprende, mas ao mesmo 

tempo criar umas necessidades que o outro 

não tem. Quando você falou que tem o diário 

de bardo, nossa, uma coisa assim que eu 

adoraria ter e eu não tive capacidade de chegar 

nisso, eu sempre truncava nisso, por algum 

motivo eu não tive a persistência que eu achava 

necessária, importante, mas eu não cheguei 

nisso. Como é que cada um tem faltas, ou tem 

jeito de pensar...” CP1A 

  “Nós temos uma peculiaridade no papel da 

coordenação e em última instância o poder 

está na mão do professor, por mais que você 

faça formação, por mais que você fale. Se ele 

vai efetivamente, ele vai acontecer 

efetivamente ou não, está na mão dele. Você 

pode fazer tudo lá e ele fechar a porta e sonha, 

porque eu não vou fazer nada. É tanto que eu 

falo, eu sempre brinco com o meu grupo 

quando eu falo e começo a ver um monte de 

cabeça fazendo isso [fez o gesto abaixando e 

levantando a cabeça], sonha o que eu vou fazer, 

se eu não tiver aquela coisa, como é, porque, 

se tiver só aquela questão de balançar a cabeça, 

está bom eu não vou fazer nada, só estou 

balançando a cabeça e não sou eu que vou 
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fazer. Só que eu acredito que muitas vezes as 

pessoas vão e eu chamo isso de compactuar 

com a mediocridade. As pessoas vão fazendo 

um pacto silencioso do tipo, eu não mexo 

com você, você não mexe comigo, eu leio o 

meu jornal e você finge que está fazendo, 

você fica lá no parque no ‘zap zap’ e eu finjo 

que não estou vendo isso e a gente vai vivendo, 

contando cada ano que falta pra aposentar. Tem 

isto também e a gente tem que tomar cuidado 

com isso que eu acho que às vezes as pessoas 

acham que escutar é aceitar tudo que vêem e 

não é isso. Você vai ter que chegar pro cara e 

falar eu até sei que você não sabe e isso não é o 

problema e é como eu digo para as pessoas, 

como eu também não tenho problema de não 

saber um monte de coisa, pra mim o 

problema não é não saber, é você saber que 

não sabe dizer que quer continuar não 

sabendo e alguém tentando te explicar o que 

é e você falando que não quer saber. Quando 

a gente pega principalmente essas proposições 

da Pedagogia da Infância tem umas coisas que 

até pra mim dá nó na minha cabeça. E aí você 

vê que desconstruir e fazer, no meio do 

caminho pedra eu acho que é delicado, não é 

pedra que as pessoas jogam, é dinamite pra 

explodir tudo. [...] Até a hora que você vai 

percebendo, a minha condução enquanto 

coordenação vai por aí, percebo que as pessoas 

falam espera aí, eu também não tenho todas 

essas certezas, vamos tentar nos aproximar, 

numa dimensão que falta um pouco na 

educação que é a dimensão do 

profissionalismo, é pelo quesito 

profissional”. CP3A 

  “Para que você volte a olhar para criança como 

ela é, por mais adverso que seja o meio que ela 

vive, ainda é uma criança e se nós não 

conseguirmos olhar para ela enquanto criança. 

Vamos perder muito do nosso trabalho e da 

gente como pessoa. Então, eu senti muito essa 

necessidade, as pessoas precisavam falar muito, 

muito mesmo, organizar de novo e resgatar 

esse olhar que é possível fazer algo bom das 

dificuldades. Eu falo isso pra elas toda a 

formação, ‘muito bem, já sabemos que 

temos 35 alunos, sabemos que não espaço, 

espaços, (CP1B: Se a gente bobear perde até 

o que já tem...) não tem recursos, porém 
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como a gente pode brincar hoje?’ Hoje, 

como eu posso brincar hoje. De que eu 

brinquei ontem, o que eu posso brincar hoje e é 

assim que eu tenho começado. E tem sido 

muito bom. Eu percebi que aos poucos... 

Quando você vai chegando pelo coração das 

pessoas, vai facilitando, elas vão criando 

esperanças de novo, mas é um grande desafio 

sim, imagina quando eu chegar na escola e 

falar para elas que o ano que vem tem SGP 

[sistema de gestão pedagógica], eu já sei o que 

eu vou ouvir, mas eu ainda tenho muita fé 

nesse nosso espaço, acredito que é possível. 

Essa história de repertoriar é um movimento 

que a gente está discutindo lá na EMEI. Esse 

ano começou bem intenso questionando a 

forma tradicional de se trabalhar com as 

benditas datas comemorativas. Eles disseram, 

nós não queremos mais trabalhar com isso, mas 

nós não sabemos muito bem por onde nós 

vamos fazer, não vamos mais fazer isso. Bom, 

a gente já sabe o que não quer... Então agora 

vamos conversar e agora nós estamos no 

momento de construção disso, nós tivemos 

agora no semestre passado como síntese de 

tudo isso, o dia da família, e o que pessoal 

falou foi isso, porque a gente fica falando de 

coisas tão quadradinhas, quando a gente tem 

uma multiplicidade de todas as coisas, como 

a gente faz valer de verdade esse dia da família. 

Foi meio assustador para professoras da escola 

porque a proposta que foi feita para trabalhar 

com esses pais, com as crianças, pensamos uma 

coisa e tivemos um público, chegamos a quase 

de 400 pessoas dentro da escola, e com filas pra 

fazer as oficinas que elas propuseram, nossa 

escola tem 630 crianças, quando elas tinham de 

público de 100 no máximo em um evento 

formal de festa de junina, que elas diziam a 

criança chora, não quer colocar roupa, os pais 

um monte de ‘paparazzi’ em cima, não 

queremos mais fazer isso. Queremos 

continuar fazendo as coisas, mas que tenha 

significado para as crianças, que a gente 

repertorie e ela saiba o que está fazendo e foi 

muito legal, brincar de verdade. Teve um pai 

que falou uma coisa muito legal. Hoje, eu 

conheço, é uma comunidade muito complicada 

tem pai que pela primeira vez hoje não está 

usando, está aqui brincando com o filho e 
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estavam, estavam mesmo. Agora esse momento 

o pessoal começou a refletir o que a gente fala 

pra criança que seja importante pra ela e 

decidiram trabalhar tudo o que a gente tem de 

cultura no país, e explicar pra criança, brincar e 

sair das datas comemorativas. Então, a 

discussão que nós temos lá é que temos que 

ampliar o repertório cultural dessas crianças, 

que eles ampliem essa visão e só nós vamos 

fazer isso, só nós podemos falar o que tem de 

bom nesse país que está tão complicado, uma 

música diferente, um ritmo diferente, uma 

dança diferente e vai brincar com ele e vai 

levar lá na quadra e vai brincar com ele, nós 

enquanto escola, enquanto professores. O que 

eu estou achando interessante é ampliar esse 

mundo dessa criança pra quando ela chegar 

nesse momento em que ela vai se apropriar do 

sistema do sistema propriamente dito, ela está 

tão enriquecida, ela vai usar, tirar de dentro 

dela a riqueza, pra colocar no papel a riqueza 

que ela já tem dentro”. CP5B 

  “Isso na EMEF tem um pouco, mas na EMEI 

tem muito forte, muito mais forte a necessidade 

de aprovação, eu me espanto com isso, tudo eu 

tenho que dizer se está bom, está bom, está 

certo, agora elas já entenderam não apresenta 

pra mim, porque senão eu vou falar que está 

ruim, vem em fevereiro, eu nunca tinha 

trabalhado com crianças de quatro e cinco 

anos pergunta se está certo, não sou eu que 

tenho que dizer é você que tem que dizer pra 

mim, se for para adolescente está errado, não 

vai está bom não, porque com adolescente você 

não vai conseguir isso. Agora é você que vai 

dizer pra mim que o que eu apresentei para 

vocês vai caber para quatro e cinco anos, não é 

o contrário, mas elas têm essa loucura de que 

eu tenho que dizer que está certo, dizer que 

está bom, dizer que está certo, qual foi a 

minha técnica, jogar para o grupo, você 

quer saber se está bom, no horário coletivo a 

gente leva, e falo: gente a gente precisa 

discutir o projeto dela pra ver se está bom, 

todo mundo vai ter que contribuir aqui com 

o projeto porque eu não sou julgadora pra 

nada, mas eu vejo que há uma necessidade de 

aprovação. É engraçado como qualquer 

professor, elas sabem que tem coisa que eu não 

gosto, eu mato, por exemplo, comemorar data 
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comemorativa, elas se estão fazendo fazem 

escondido e caderno se montam, montam 

escondido porque eu falo nossa quanta coisa, 

essas crianças não brincam não, já tem algumas 

que estão fazendo as coisas escondidas, mas 

tirando datas que elas sabem que é uma coisa 

que eu não gosto e caderno, não que eu não 

goste, tem um monte de coisa que pode ser 

colocada no caderno para o pai vê que eu acho 

muito legal, mas se o objetivo é para o pai vê o 

que o filho faça, já eu acho legal que objetivo é 

o trabalho do aluno e tem essa necessidade de 

entregar as atividades para o pai e o pai ver 

que elas trabalharam, mas tem uma 

necessidade muito grande que elas estejam 

certas, isso eu tenho dificuldade de trabalhar 

com elas. Elas se sentirem seguras no que elas 

estão propondo. Esse é um problema sério que 

a gente tem de auto estima, ao mesmo tempo 

que elas tem arraigado no que elas tem 

segurança, tem medo de se expor e do que o 

outro vai falar, do que ele vai falar, são 

melindrosas também, trabalhar a segurança 

delas também...” CP8B 

  “Mas, eu acho que isso é uma característica 

de nós professoras de educação infantil e 

você deve estar sentindo isso mais 

fortemente, isso a gente sempre fala, eu 

enquanto professora, enquanto 

coordenadora no ano passado, sinto que 

somos mais melindradas, nessa coisa de falar 

com o seu par, resolver certas... ah! Não. É até 

meio infantil, não sei se é por causa das 

crianças. Não com essa intensidade, mas eu 

estou vivendo, umas atitudes, ciumentas...” 

CP7B 

  “Mas é uma coisa da educação infantil não que 

na EMEF não tenha um pouco, na EMEF eu 

demorei pra perceber o medo delas de falarem 

comigo, quando você é de fundamental 2 você 

abre a boca e não está nem aí em ferir os 

sentimentos das pessoas e dar porrada na CP é 

básico é coisa de fundamental 2. Eu fui 

professora de fundamental 2 a gente tem uma 

coisa assim uma boca um pouco diferente e eu 

fui CP de fundamental 2 e de fundamental 1 

também, tanto fundamental 1 como 

fundamental 2, por isso que eu sei silábico com 

valor, pré silábico, se não eu não iria saber e 

quando eu cheguei na escola, nas primeiras 
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reuniões, esse grupo é tão quieto, eu estou 

falando, propondo e um silêncio. (CP6B: 

Ninguém gritou com você.) Ninguém falou, 

olha você chegou agora, você vai fazer o que 

a gente está fazendo, se alguém pegar 

coordenação de EMEF, talvez você que é a 

mais novinha, eles vão botar defeito em 

tudo, até na cor, eu já tive apresentação que a 

pessoa disse vamos começar com a cor que 

você escolheu pro data show porque aqui de 

trás não dava pra ler, então da próxima vez 

você experimenta e vem sentar atrás pra ver se 

funciona e é neste tom. O fundamental 2 não 

gosta de não saber...” CP8B 

  “Então eu acho que isso é fundamental, você 

pautar a reflexão nas questões da prática eu 

acho que isso é fundamental, porque eu me 

lembro de quando eu fui pra coordenação e 

muitas vezes essa superficialidade da 

formação de você trata isso de dados 

teóricos do nada pro nada, sabe assim... O 

grupo fecha que é extremamente importante 

você conversar sobre os espaços, mas os 

espaços em todos os momentos não tem nada a 

ver com aquilo que eu faço, tem a ver com o 

que o fulano diz, com o livro que eu li, com o 

texto que eu conversei, com o diálogo que eu 

fiz, mas ele não necessariamente tem que 

chegar no meu pedaço. Eu acho que isso foi 

uma coisa que eu fui aprendendo a duras 

penas ao longo do caminho e que de verdade 

muitas vezes acaba pautando a formação em 

questões que se não tem a ver com a prática 

de verdade ela vai ficar na superficialidade 

mesmo, ela não vai mexer em nada e fazer 

com que a formação tenha a ver o tempo 

todo com a prática, fazer esse diálogo entre a 

formação, a prática e o que acontece, as 

experiências que eu vou fazendo e o que isso 

em certa medida vai fazendo avançar ou 

não, porque muitas vezes eu digo não, eu 

discordo disso, eu acho que este diálogo, ele é 

extremamente importante e de verdade pra toda 

a escola, é aquilo que vai mudar um pensar de 

uma escola ou vai fazer com que aquele pensar 

saia da superficialidade e vai para o 

aprofundamento que de verdade tem sentido 

que vai me mostrando dentro das práticas as 

boas perguntas, isso é uma outra coisa que 

eu aprendi o quanto é importante saber 



224 

 

fazer boas perguntas e o quanto essas boas 

perguntas vai direcionando uma formação 

que vai fazendo sentido para um grupo. Eu 

acho que a formação não pode se limitar a um 

grupo de pessoas que sejam os professores tem 

que ser uma formação abarcando todo mundo 

na escola, porque não adianta falar meu diretor 

não entende a importância de, por exemplo, dos 

pequenos irem ao parque, porque eu tenho 

medo de acontecer algum acidente, eu tenho 

medo de responder algum processo, está bom, 

mas se ele não estiver junto na formação, por 

mais que os fazeres dele sejam grandes, que 

ocupe um tempo grande, enfim, estar com todo 

mundo dentro da formação e de verdade um 

coletivo que entenda porque vale a pena eu sair 

com os bebês, mesmo sabendo que pode 

acontecer alguma coisa, é um risco, porque 

pode acontecer, é diferente de que vai 

acontecer. Enquanto eu não sair e ver os bebês 

no parque, brincando no parque e entender que 

uma, duas, três, quatro vezes pode acontecer e 

isso não é um risco, ao contrário, isso é uma 

aprendizagem, eu acho que a gente vai 

criando um coletivo com uma coerência 

pedagógica também trazendo todo mundo 

para a formação e todo mundo, é todo 

mundo, todo mundo é o diretor, é o 

assistente, isso também é um desafio, porque 

você tem uma equipe assim, que não há 

momentos onde ele pode sentar para a 

formação e não há por vários motivos, não há 

porque não há um horário, porque não dá 

tempo, porque o meu fazer não deixa, acho que 

esse desafio, é um desafio muito grande que 

a gente enfrenta e que a gente precisa 

bancar a questão do grupo como um todo, 

não é a formação do grupo de professores; é 

a formação do grupo como um todo”. CP7A 

  “Pra mim como coordenadora pedagógica 

comecei nessa função em 2010, faz seis/sete 

anos e pra mim um desafio muito grande na 

coordenação é incorporar esse papel de 

formadora, acolher as concepções dos 

professores, desconstruir ao mesmo tempo 

respeitando essa carreira construída. Não é 

de uma hora para outra que a gente desconstrói 

uma concepção. Eu cheguei num espaço que as 

pessoas tinham muito tempo naquela escola, 

muita experiência naquele segmento que pra 
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mim era novidade, eu tive que ter um olhar 

acolhedor pra essas concepções e o meu maior 

desafio foi até que ponto eu acolho, até que 

ponto eu tenho que intervir e desconstruir 

algumas coisas. Pra mim foi o meu primeiro 

desafio no papel de coordenadora no papel 

formativo, porque se eu também não acolhesse 

as diversas concepções que tinham ali eu 

também não ia conseguir construir uma nova 

concepção”. CP6A 

  “Talvez esteja aí o grande abismo da 

formação na coordenação pedagógica 

porque eu posso querer muito ensinar 

algumas coisas para os professores, mas está 

neles a possibilidade de aprender, não está 

em mim e é lógico que eu tenho que ter uma 

seriedade nisso, tem que ter um 

comprometimento nisso, eu tenho que ter uma 

ética e um respeito nisso, mas existe alguma 

coisa que está no sujeito da aprendizagem que é 

esse professor. Eu acho que esse é um dos 

grandes desafios porque às vezes a gente está 

diante de pessoas que a gente convive há 

muitos anos, que participam de toda formação, 

de todo envolvimento, de todo trabalho, e 

assim... Algumas se transformam 

grandemente, valentemente. E quando eu 

digo transformar, eu não digo que é 

incorporar o discurso de quem está ali na 

liderança pedagógica, mas é se colocar no 

movimento. Até pra dizer tudo isso... Olha pra 

dizer que há pouco tempo gente teve uma roda 

de conversa com as professoras da EMEI e uma 

delas dizia assim pra mim olhar pro CEU e ter 

que ir com as crianças e me desafiar a ir com as 

crianças em todos os espaços é muito dolorido 

porque eu venho de uma concepção 

pedagógica, que eu acho que na EMEI, eu 

tenho que ensinar as crianças a ler e escrever 

pelo menos o nome porque se não, no final do 

ano, eu me pergunto, ela dizia, o quê que eu fiz.  

Agora na hora que eu estou me desafiando a ir 

com as crianças, eu também coloco em cheque 

aquilo que eu penso. Esse era o depoimento 

dela falando para todo o grupo da tensão que 

ela vivia entre algumas crenças teóricas que ela 

viu que eram positivas, que ela tinha que ser 

valente pra colocar aquilo em prática e que 

para isso ela tinha que desconstruir outras 

tantas coisas que estavam nela, foi muito 
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bom conversar com essa professora porque 

ela se colocava de uma forma, que é a forma 

mais verdadeira que tem, a gente não muda 

tudo do dia pra noite, a gente avança, a 

gente recua, a gente tensiona e às vezes a 

gente fica com um olhar muito simplista da 

formação, que é, a gente já discutiu sobre 

concepção de criança a gente vai ter que voltar 

nela, a gente volta porquê? A gente já discutiu 

que é muito importante que as crianças todas 

circulem pelas áreas externas que a maior parte 

de nossas ações sejam na área externa, porque 

de tempos em tempos a gente volta nisso, eu 

não acho que é por uma questão de 

fragilidade formativa, mas eu acho que é 

próprio desse pensar reflexivo, ele vai e 

volta, que ele tenciona e eu acho que é o 

cotidiano que nos dá as questões, as questões 

emergem dessa vida cotidiana”. CP8A 

  “Sabe o que eu noto agora na Diretoria 

Regional, eu noto que a grande diferença 

que na educação infantil, mesmo que seja no 

discurso é esse olhar para a criança e não 

para o aluno que no fundamental ainda é um 

assunto nossa do que vocês estão falando? 

Esse ano quando a gente iniciou na diretoria 

as formações mensais de coordenador 

pedagógico conjuntas CEI, EMEI e EMEF 

falando do mesmo assunto, documentação 

pedagógica com os três, falar de escuta com 

os três e como será que isso reverbera nos 

três segmentos e aí a gente está notando bem 

essas diferenças e eu acho que a conquista 

mesmo sendo no discurso é enxergar a 

criança e não o aluno, essa criança inteira, se 

isso consegue ser desvelado na prática, se 

isso consegue ser desvelado na formação, aí é 

o grande desafio que na EMEF, ainda é 

muito distante, na EMEF é o que ele produziu, 

não sei quem é a criança, eu sei quem é o aluno 

pelo produzido por ele e a infância não, mesmo 

no discurso eu vejo pouquíssimos 

coordenadores que enxergam essa criança 

dentro dessa concepção que a gente acredita, eu 

vejo isso como uma conquista para a infância e 

fica bem evidente nessa formação, quando a 

gente está só com CEI e EMEI nós notamos 

essa diferença, quando junta os três segmentos 

o quanto... elas se fortalecem até nessa 

concepção, elas se sentem fortalecidas à frente. 
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As EMEFs que se consideram que fizeram um 

trabalho para as crianças de 6 anos foi porque 

construiu um parque e comprou uma caixa de  

brinquedos, duas e além de dizer olha a gente 

recebeu bem essas crianças a gente tem um 

parque, mas uma mudança de cultura, de 

currículo, de como eu enxergo essa criança 

não”.  

“Nessa formação integrada a gente nota isso 

que a infância está trazendo para quem é da 

EMEF, tem coordenadores e diretores que 

fala a gente precisa disso, a gente precisa 

saber mais isso aí, então está afetando, está 

mexendo com a EMEF”. CP6A 

  “Eu acho assim sem generalizar, o 

entendimento do currículo na educação 

infantil houve um avanço, quando a gente 

baseia, quando a gente tem uma diretriz 

curricular nacional que delineia princípios e 

não conteúdos, isso é um diferencial, não sei 

até quando permaneceremos nessa linha, 

mas a gente tem do ponto de vista das 

políticas públicas ganhos importantes 

principalmente nos últimos dez anos porque 

talvez venha dialogar com as concepções que 

a gente defendeu para além dos dez anos. Eu 

particularmente mudei muito a minha visão de 

educação depois do meu trabalho com os bebês 

e aí só quem trabalha com os bebês tem esse 

ganho. No CEI onde eu trabalhava como 

coordenadora eu sempre incentivava as 

professoras a pegar uma ano que fosse na vida 

o berçário um, principalmente aquelas 

professoras que eram mais desejosas de 

aprender e de discutir e tal, porque? Você 

nunca sai a mesma professora do berçário I 

igual. É inevitável a sua transformação 

pedagógica, se você não mudar completamente, 

você sai com várias coisas balançadas, no 

início do ano é impossível você dar uma aula 

bancária, impossível, os bebês resistem a 

dominação de corpos, depois com o exercício 

constante a gente até pode dominá-los, mas à 

princípio se você quiser montar no mês de 

fevereiro uma roda de história todo mundo 

olhando pra você lendo livro, você descobre 

que isso não existe, você descobre que aquela 

pedagogia homogeneizadora, fazendo a 

mesma coisa, todo o tempo sempre, não cabe 

lá, e a resistência dos bebês faz com que todo 
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mundo e você é todo mundo, é o coordenador, 

o diretor, o professor, revolucionasse as suas 

práticas pedagógicas porque se eu era uma 

professora tradicional queria que  todo mundo 

fizesse igual com os bebês não vai dar, então o 

que eu vou fazer? Eu vou aprender a 

trabalhar com cantos, eu vou aprender a 

trabalhar com gente fazendo coisas 

diferentes a todo tempo e eu junto com eles 

fazendo, transforma essa diretividade que 

está na EMEF, mas está na educação 

infantil, nossa linha do tempo ainda é uma 

linha fragmentada, nós estamos numa linha 

de produção, quando a gente pega o Tonucci 

os menininhos na linha de produção, você vê 

aquilo e vê suas escolas, escolas super bem 

intencionadas, mas é a hora da massinha, a hora 

da história, a hora, a hora... é lógico que tem 

hora, é óbvio que tem hora, mas eu digo que o 

sentido daquelas horas fazem sentido na 

composição da jornada com as crianças. Nesse 

ponto as crianças pequenininhas tem nos 

ajudado a avançar muito na Pedagogia, 

muito, a chegada dos bebês na secretaria 

municipal de educação pra gente que viveu o 

antes e o depois, estou falando do ponto de 

vista da escola e não das políticas públicas 

porque ainda tem laços importantes para 

serem desatados, mas a gente que estava na 

escola, eu estava na EMEI e pude ir para o 

CEI, eu ampliei grandemente a minha 

possibilidade de pensamento na educação 

infantil e eu acho que todo mundo que fez 

esse percurso se beneficiou disso e é o 

pessoal que está com eles, eu acho que essa é 

umas das grandes conquistas históricas da 

educação infantil de como a chegada dos 

bebês, dos bem pequenininhos fizeram com 

que a gente repensasse a prática incluindo os 

maiores, incluindo os maiores, eu acho 

também que o currículo integrador nasce 

das experiências que a gente teve com o 

bebês e com as crianças pequenas. Eu acho 

que isso é um avanço importante que a gente 

teve na educação infantil e aí os que vão 

querer descansar irão descobrir rapidamente 

que não vai ficar descansando não”. 

“E eu acho que a formação integrada é bom 

para desconstruir estereótipos. Nós 

estávamos em uma formação em DIPED 
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com formadores de formadores, alguém de 

DIEI e a gente discutindo sobre bebês e um 

senhor levantou a mão em determinado 

momento e ele olhou para todo mundo e 

falou gente eu pensava em pedir remoção 

pro CEI no final do ano, eu já descobri que 

eu não vou. Quando eu me integro eu também 

evito as emoções, os grandes equívocos. 

(CP6A: A gente escuta na formação, eu não 

imaginava que vocês faziam esse trabalho na 

EMEF, a gente se despedia das nossas crianças 

na EMEI chorando, lá vai sofrer, vai acontecer 

isso e aquilo e não é bem assim e do contrário 

também.) A gente vê isso com os professores 

que chegaram no CEI também que achavam 

que era melhor o CEI, porque o trabalho 

com os pequenininhos era mais tranquilo, 

melhor que o trabalho com os maiores, tinha 

menos cobrança e na verdade não tem nada 

de mais tranquilo, é de outra natureza, mas 

tão intenso, tanta dedicação, tanto quanto que 

com os maiores, são de naturezas diferentes”. 

CP8A 

  “E eu acho que essa integração vem 

trazendo para o grupo de professores um 

empoderamento para os professores do CEI 

que até então não existia do ponto de vista 

que o professor de CEI troca fralda, dá 

banho, dá comida, o que faz um professor de 

CEI, mas eles aprendem? Mas, dá desenho? 

Eles aprendem o quê? Eu acho isso muito 

bacana, muito produtivo porque há toda 

uma compreensão que às vezes espanta, 

aqueles que desavisadamente acha que o 

CEI é um lugar muito tranqüilo, a gente 

cuida, a criança sendo cuidada e nada de 

ruim acontecendo está de bom tamanho e 

em contrapartida, esse grupo de educadores 

pode contar sobre o seu trabalho e se 

reconhecer nessa função que é tão 

importante e se reconhecer inclusive no 

reconhecimento do outro. Essa integração 

foi muito produtiva pra todo mundo, é tanto 

do professor que está lá do fundamental que 

não tinha a menor noção e diz, nossa eles 

fazem isto! Como para aquele professor que, 

não sei se a palavra seja tomou consciência, 

mas se reconheceu nesse, olha eles fazem 

isso...  Eu acho que tem uma questão aí nesses 

avanços que é uma questão que nos preocupa e 
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a gente tem ouvido pouco disso aqui é um 

tomar pra mim numa conversa formativa 

que diz assim, bom eu entendo sim e eu 

reconheço que o brincar é extremamente 

importante para minha criança, então eu 

deixo a minha criança brincando, aí eu me 

escondo atrás desta conversa que eu compro 

de você e argumento em cima dela e digo 

assim, ele está brincando, esse momento é 

importante, eu não tenho que interferir 

porque é o momento dele e isso me 

possibilita estar distante, ao longe, distante, 

estar olhando outras coisas e assim, mas ele 

está brincando, qual é o seu papel nesta 

brincadeira tão importante que ele está 

tendo, o que ele está construindo, o que você 

está fazendo junto nessa construção, não 

mais este é um momento dele, não é um 

momento meu, é o momento dele, eu estou 

junto, mas de que forma eu estou junto. 

Então muitas vezes a gente vem olhando 

para algumas situações que há uma 

apropriação sim, do diálogo, da conversa, do 

discurso e eu me escondo inclusive por trás 

dele pra que eu não faça determinadas 

coisas de uma forma legitimada, 

argumentando que não é verdade que o brincar 

é importante. (CP8A: Quando você pega essa 

prática e traz para o centro da discussão, 

como conteúdo formativo, você é capaz de 

desconstruir ela no argumento que as pessoas 

querem se esconder.) Isso tem que ter uma 

delicadeza do ponto de vista desta interferência 

que eu muitas vezes não tenho essa delicadeza 

de ir desconstruindo isto aos poucos no sentido 

de você ir mostrando pro outro que é assim não 

é nada daquilo, você sabe, eu também sei, você 

sabe que não é, eu também sei que não é e eu 

acho que essa delicadeza e essa sutileza de ir 

mostrando pro outro que eu sei o que você 

fez no verão passado talvez não seja uma 

coisa tão tranqüila assim, eu digo eu, pra 

mim esta desconstrução, essa delicadeza de 

ir aos poucos com o grupo, porque isso você 

faz aos poucos com o grupo, você não faz 

sozinho, mas ir desconstruindo isso e dizer 

assim, é isso, mas não é bem isso que você 

está fazendo, não é bem isso que você está 

dizendo, eu acho que isso é uma coisa muito 

complicada de fazer, de você ir comendo pelas 
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bordas e ir mostrando pro outro que não é esse 

o argumento, usa do discurso e tem uma prática 

dentro desse discurso que não é uma prática 

que a gente de verdade acredita e nem de 

verdade aposta”. CP7A 

  “Voltando no que a gente estava falando dos 

avanços na educação infantil, eu enxergo 

que as concepções, as políticas públicas na 

infância está muito mais consolidada, muito 

mais amarradinha, fechada, muito bem 

estruturada e que no ensino fundamental, já 

tem algumas fragilidades, tem algumas 

contradições ainda, estão na busca, não vejo 

com tanta organização, de uma maneira tão 

estruturada como na infância. Eu fui 

professora em um CEI que a CP8A foi minha 

coordenadora e quando eu sai, ela era a minha 

coordenadora, fui pra EMEF e eu lembrava do 

que ela falava em relação ao berçário que todo 

profissional tem que passar por um berçário e 

eu me apeguei a isso lá na EMEF e eu comecei 

a pensar naquelas infâncias dentro da EMEF e 

quando a gente começou em formação a pensar 

nessas infâncias, nessas crianças reais que estão 

ali eu não esqueço da fala de um professor, o 

mesmo que falou que eu tinha que voltar mais 

para o pedagógico, esse negócio que você fala 

de Pedagogia da Infância eu estou 

começando a entender isso, a gente precisa 

inventar a Pedagogia da Adolescência, 

porque olha que interessante, o movimento 

que vocês tem na Educação Infantil, vocês 

respeitam a criança do jeito que ela é, a 

criança se é de correr, ela corre, se ela é 

brincar ela brinca, ela gosta de pular ela 

pula, ela gosta de gritar ela grita e vocês 

aproveitam isso no pedagógico de uma 

forma que é mais tranquilo e a gente vive 

nessa guerra travada aqui no fundamental II 

que a gente quer o contrário, o adolescente 

ele é do embate, ele é de falar, ele é da briga, 

ele é do corpo também, a gente quer o 

contrário, a gente precisa inventar essa 

pedagogia da adolescência igual existe lá da 

infância pra gente lidar com os adolescentes 

e daí dessa discussão dele que a gente 

começou a pensar na Pedagogia da Infância 

na adolescência e a gente conseguiu uns 

avanços bem interessantes em relação ao 

currículo daquela escola pensando nos 
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avanços da educação infantil, sempre com 

esse discurso lembra da Pedagogia da 

Adolescência do Miro, porque é um avanço 

que a gente tem e está trazendo luz pra toda 

a educação, que ela conquista na educação 

infantil o pessoal fala, é recente, é recente, mas 

no fundamental está sendo mais recente ainda, 

pensar nesses sujeitos reais que estão ali”. 

CP6A 

  Diálogo entre os CPs: CP6A, CP7A e CP8A. 

CP8A: “Eu acho que o que a gente está 

vivendo agora é uma onda ao contrário 

porque de certa forma o fundamental 

sempre influenciou a educação infantil com 

práticas escolarizadoras, preparatórias, 

controladoras, eu acho que a gente vive 

algum tempo histórico que a onda é o 

inverso, como essa educação infantil pode 

trazer inspirações para esse ensino 

fundamental, uma vez que as crianças estão lá 

todo tempo, elas não deixam de ser criança na 

hora que elas entram na EMEF. Eu acho que 

essas conquistas estão se expandindo para além 

das fronteiras da educação infantil”. 

CP6A: “Isso fortalece a educação infantil.” 

CP8A: “Você sabe que eu tenho as crianças e 

elas vão para as EMEIs do bairro, aí quando a 

gente fazia a transferência, eu nunca me 

esqueço que nas reuniões de coordenação das 

EMEIs próximas me perguntou assim, quantos 

anjinhos você vai me mandar esse ano, aí eu 

falava não sei tal, mas eu entendia, 

logicamente, ela estava me dando uma aula que 

os anjinhos eram as crianças que não paravam 

na carteira, esse era um olhar de uma EMEI 

para os anjinhos do CEI, aí uma outra 

coordenadora de EMEI que também recebe as 

crianças procurou a gente e falou, olha a gente 

andou notando que as crianças que chegaram 

do CEI agora elas não querem ficar sentadas 

nas cadeiras, olha que interessante e a gente 

ficou se perguntando se elas não gostam de 

ficar sentadas na cadeira, por que elas não 

gostavam de ficar sentadas nas cadeiras? A 

gente resolveu tirar as cadeiras, a gente 

resolveu porque tantas cadeiras, porque o que 

elas faziam iam para debaixo das mesas, 

ficavam um grupo de quatro crianças embaixo 

da mesa e era comum, era uma ação recorrente 

das crianças, é claro no CEI não tem cadeira 



233 

 

para todo mundo, no nosso também não tinha, 

porque eu preciso ficar sentado na cadeira, eu 

posso sentar no chão, porque é assim que 

brincava lá. Eu achei muito interessante duas 

visões sobre o mesmo tema, um que falava que 

corpos indóceis, como são esses e o que eu faço 

para controlar os anjinhos sentados na cadeira e 

um que as crianças começaram a dizer pra ele, 

olha eu não gosto de ficar sentado na cadeira 

quatro horas eu gosto de brincar embaixo da 

mesa e a escola toma aquela realidade das 

crianças como uma prática para ser pensada, 

então a gente precisa de quarenta cadeiras, 

vamos tirar as cadeiras, vamos reduzir o 

número de cadeiras, não se brigava, é claro que 

tinha uma intencionalidade,quando a gente está 

falando disso, não é então agora deixar as 

crianças fazerem o que querem, mas é dizer 

desses adultos antenados e muito em diálogo 

com as crianças, elas estão brincando debaixo 

da mesa, o que será que elas estão fazendo, 

como eu integro essa cultura que está 

acontecendo ali no chão daquele lugar 

literalmente pra prática pedagógica, eles 

tiraram as cadeiras das mesas, tinha mesa, tinha 

duas mesas com cadeiras, o restante não 

precisava mais”.  

CP6A: Que bom que teve essa atitude”. 

CP8A: “Mas, assim são duas escolas que 

recebiam as mesmas crianças lá do CEI com 

visões totalmente diferentes, a gente tem 

pensado muito que a gente tem sofrido por 

coisas que não precisa, por exemplo, pra quê 

que eu sofro pra fazer fila, é um sofrimento, é 

um sofrimento de ambas as partes porque se 

você se distanciar e olhar um cara tentando 

fazer fila de 35, do ponto de vista científico 

porque ele fica dez minutos, é assim, fica 

direito, não empurra o amigo, bota a mão no 

ombro do próximo, da pra sentar meu bem... 

perde quinze minutos corrigindo corpos, isso é 

aqui e é em todo lugar. A gente tem um projeto 

chamado “Quintal do tamanho do CEU” e a 

gente recebe crianças do território que desceu 

na porta do CEU ele só precisa, entrar, ele para 

35 na calçada porque ele tem que formar uma 

fila na porta do ônibus, na calçada, no portão 

do CEU, ele não faz aquilo porque ele é ruim, 

ele faz aquilo porque ele acha que aquilo é uma 

importante ferramenta de organização 
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pedagógica, ele não consegue sair daquele 

confinamento, porque o confinamento do corpo 

do outro é o confinamento do corpo do 

professor, porque é um sofrimento, o professor 

sofre, uma professora veio aqui a coisa mais 

linda, teve sarau, teve poesia, a coisa mais 

linda, a professora com a cara fechada o tempo 

inteiro, ela brigou com as crianças o tempo 

inteiro, você acha que uma professora dessa é 

feliz, não, ela não é feliz. Agora porque que eu 

tenho que investir nessa pedagogia desse jeito, 

porque a gente vê o contrário também, o 

professor que não faz fila, as crianças não 

somem, não se perdem, as crianças sabem onde 

a professora está. A EMEI faz uma 

integração formativa, umas formações 

integradas CEI, EMEI e EMEF, a EMEF 

tem contribuído muito, a EMEF aqui traz 

contribuições importantes para educação 

infantil, o fundamental II, faz horário de 

formação junto com o CEI. Os professores 

de fundamental II dão umas tiradas no povo 

da infância”.  
CP6A: “Quando a gente colocou as propostas 

de tematização de prática e eles começaram a 

trazer as práticas e elas vinham de peito cheio 

que a gente está na frente, quando a gente 

colocou o tema da brincadeira,como está o 

lúdico, desses espaços a EMEF deu um banho, 

a gente não pegou a dedo é que se propôs a 

apresentar também desconstrói alguns rótulos a 

EMEI está na frente, não é bem assim, nem 

sempre. 

CP8A: “Não dá mesmo para rotular, a gente 

teve uma formação integrada que veio todo 

mundo, os professores do fundamental II foram 

os mais dispostos a levar o pessoal pra brincar, 

para explorar coisas diferentes, pra fazer coisas 

inusitadas, tem tudo isso que vai ajudando a 

gente a pensar no coletivo, coletivo bacana. 

Mas, eu estava falando por que, a gente está 

num CEU grande, as crianças são diferentes, as 

jornadas são compostas por todos os espaços 

daqui, eu também não fui formada para dar 

aula na piscina, para dar aula no teatro, eu 

achava que era só na sala de aula, eu também 

tenho que encorajar esse professor na 

formação, com o apoio físico para estar com 

eles nestes espaços físicos e se sentir 

fortalecido para dar conta disso, imagina ter 
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que fazer fila para andar aqui, é um sofrimento 

e uma professora da EMEI já bastante 

antiga com uma concepção que a gente 

podia classificar como mais tradicional, mas 

extremamente disposta de colocar essa 

concepção na mesa pra gente refletir, uma 

criança fala pra ela quando ela foi organizar 

a fila para ir, descer do segundo andar para 

ir pro refeitório e nesse desespero todo de ter 

que organizar, a criança vira pra ela e diz, 

porque que a gente tem que fazer fila se a 

gente sabe para onde vai? E ela pega isso 

com a maior seriedade do mundo e leva isso 

para a formação porque ele está certo, 

porque que eu tenho que fazer fila se eu sei pra 

onde eu vou, eu não vou mais fazer fila se eu 

sei pra onde eu vou negociar com as crianças 

outras formas de deslocamento, a fila tem uma 

função social tem, quando precisar eu uso dela. 

A gente achou e essa fala veio para outros 

momentos de formação, para gente pensar 

como eu invisto em coisas da Pedagogia 

totalmente sem sentido, absolutamente sem 

sentido, pra quê que eu tenho que dar uma 

aula pra 35 crianças fazer tudo ao mesmo 

tempo, tudo junto, é um sofrimento, eu posso 

fazer coisas com todo mundo é claro que eu 

posso, vamos pintar no parque com 35, sei 

lá, vamos fazer um monte de coisas com 35, 

mas eu tenho que fazer com os 35 junto, em 

nenhum momento eu vou fazer separado. Eu 

acho que a gente vem sofrendo com uma 

metodologia que se a gente em determinado 

momento abre mão dela a gente vai ser feliz 

junto com as crianças, porque a gente 

observa os professores que já estão nesta 

toada, são professores felizes, são mais 

cúmplices das crianças, são mais respeitosos, 

eu acho que eles curtem mais essa história de 

estarem com as crianças do que aqueles que 

tentam controlar os corpos e as mentes é um 

jogo sem fim e a gente não ganha esse jogo”.  
CP6A: “É uma briga que você sabe que está 

entrando para perder, perde e a pessoa continua 

brigando por isso. Que era a minha discussão 

com as crianças de seis anos lá da minha 

escola. Na EMEI que era muro com muro, eu ia 

lá tomar café com a coordenadora, ela vinha 

pra mim, pra discutir e eles falavam, não eles 

tem que acostumar com a EMEF desde o 
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começo. Gente, se estamos falando que a 

gente está com muita dificuldade com as 

crianças de seis anos, se o nó do período da 

tarde, são as crianças do primeiro ano. A 

coordenadora apresentou a rotina que eles 

tinham lá, que funcionava, vamos continuar 

essa rotina, vamos continuar com as práticas 

que eles tinham e vamos incorporar as 

nossas aos poucos. Nossa, não acredito nisso 

não, tem que chegar, começar, se não depois 

não acostuma mais. Mas, quem que adoecia 

de pedir licença de não conseguir dar conta, 

era a própria. Eu vejo muito isso como a 

gente sofre. Na sexta feira eu fiz a reunião 

pedagógica em um CEI, eu vi as atividades 

em um saquinho do berçário I com a tocha 

olímpica e tem aquelas faixas aqui, então 

cada uma pintadinha com a cor, eu fico 

imaginando pegar bebê por bebê aqui é azul, 

não , não passa azul, não sei se apaga um por 

um, imagina o trabalho e no fim o quê que 

ficou de experiência para aquelas crianças, se 

eu tivesse colocado papel pardo no chão e 

tivesse deixado, falado vai”.  

CP8A: “Eu fui aluna de EMEI aqui da nossa 

região e eu sempre conto que quando eu sai da 

EMEI em 1981 e eu voltei como professora em 

94, eu encontrei em cima da mesa uma caixa 

com os stencil que eu pintei, sabe o que é o 

mais triste se você for lá hoje o coelho que eu 

colei algodão é o mesmo, é triste, é muito triste. 

Eu sou da época do mimeógrafo, lembra que ia 

trocar álcool líquido por álcool em gel, todo 

mundo começou a estocar em casa, a gente 

falava que tinha que acabar com o mimeógrafo, 

a gente não tinha noção o que era a impressora 

a laser que imprimi 50cópias em dois segundos, 

o avanço tecnológico pode muitas vezes estar a 

serviço do não avanço metodológico, porque 

ainda é difícil, mesmo com todos os avanços 

tecnológicos reprodutivas, carimbar a mão do 

bebê, como o bebê não pinta, são práticas 

muito comuns, aqui no CEU é nosso lema, 

mais CEU menos papel porque o papel parece 

que ainda é o detentor da construção do 

conhecimento, é o produto, se der o papel ele 

fez”.  

CP7A: “O quê que eu vou mostrar para os 

pais”. 

CP8A: “Eu acho que não é para os pais é para 
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nós mesmos. A Ana Lúcia sempre falava pra 

gente que os saquinhos deveriam diminuir em 

vez de aumentar, tem que explicar para os pais 

que as pastas não existem mais, que os 

saquinhos não existem mais”.  

CP6A: “A gente notou que isso é um nó, CEI, 

EMEI, direto e indireto, é isso, em todas as 

formações que a gente faz a gente coloca um 

pouquinho disso, de identificar esse 

exercício, porque que é tão difícil se libertar 

do papel e desse papel produzido pela 

criança e nessas formações a gente vai 

percebendo a dificuldade dos professores de 

ver o aprendizado e a potência dessa criança 
no papel pardo, quando faz, legal é bom para 

criança, legal por que gente? Eles gostam. E 

quando eu faço essa daqui é bom para 

coordenação motora, ele aprende cor, ele 

aprende isso, eles enxergam um monte de 

coisa, um monte de aprendizagens quando está 

no papel, agora quando a criança faz uma 

experiência com tinta no chão... não. A gente 

tem feito esse exercício de trazer essas 

atividades o quê que a gente enxerga, o que 

fica de aprendizagem pra criança de 

experiência, que é aquilo que fica em mim e 

não o que fica no papel, tem sido um 

exercício que a gente até tem sentido 

resultado nesse tipo de exercício, porque é 

um exercício do olhar mesmo, de enxergar a 

potência, porque quando faz tem ainda 

aquela explicação, eles gostam, é bom para 

criança. O máximo é isso. Mas, o que tem de 

aprendizado? Não consegue ainda. Eu tive 

uma professora da minha escola, muitos anos 

como professora de ensino fundamental, foi 

com os dois cargos para EMEI ficou um ano, 

voltou e falou nunca mais. Só que com o tempo 

ela falava nunca mais, mas dizia eu aprendi 

muito e eu sou outra professora aqui para as 

crianças do ensino fundamental porque ela foi 

nessa tentativa de querer folha, caderno, foi 

aquela briga comigo mesmo, com a turma, eu 

quase adoeci, ela falava, voltei, só que não 

consigo voltar diferente, ela fez uma 

experiência e me chamou para mostrar o papel 

pardo lá no chão e tinta para as crianças, ela 

tinha nesse ano uma turma de primeiro ano e 

uma turma de quinto ano, ela fez com as duas 

turmas, ela me perguntou qual é o do primeiro 
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ano e qual é o do quinto ano. Eu disse, não sei, 

não consigo diferenciar, ela disse com as 

crianças do primeiro ano eu não tive um pingo 

de trabalho, nenhum problema, nenhum 

sofrimento, eles sentaram, eles se organizaram 

com o papel, com a tinta, com o espaço da 

folha, em volta da folha, uma delícia, com os 

quintos anos, o que a gente pensa que vai 

avançando com os anos da escolaridade, a 

gente vai desconstruindo, isso é uma coisa que 

eu aprendi lá na minha EMEI, agora eu estou 

enxergando aqui na EMEF, o quanto a gente 

desconstrói o que eles sabem e aí eu olho uma 

folha que eu acharia que muito diferente de um 

ano para o outro, não consigo ver diferença, 

muito mais fácil, muito mais prazeroso com a 

turma de primeiro ano do que a turma de quinto 

ano”. 

  “Eu sou a CP da EMEI L., mês que vem eu 

completo dezoito anos de prefeitura, dezessete 

anos e seis meses de EMEF, sou professora de 

história, é muito engraçado, você é CP, mas 

dentro de mim eu sou professora de história, 

sou CP há sete anos, eu acho quando a gente 

é professor, a gente não deixa de ser 

professor, fica com a gente e você percebe que 

demora pra você perder algumas coisas e eu 

vou fazer uma defesa aos profissionais da 

EMEF no sentido que a gente é de EMEF, mas 

a gente é professor e a gente gosta da coisa, não 

importa se a gente está na CEI, EMEI ou 

EMEF quem gosta de Educação vai estar com o 

coração aberto para as mudanças. É claro que 

a gente tem aquele dificultador, eu cheguei 

na EMEI esse ano, nossa o que é isso, o que 

eu vou fazer com a linha do tempo? Mas, ao 

mesmo tempo eu vim achando que não tinha 

linha do tempo e o que me incomoda um 

pouco quando você tem pessoas dispostas a 

também te explicar as coisas e mostrar como 

faça, porque quando eu vi a linha do tempo, 

eu falei, mas fica aula quadradinha, 

fragmenta, eu pensei que não tinha horário, 

me mostram a linha do tempo e eu vejo um 

horário. O interessante é como eu vejo essa 

linha do tempo, como uma grade de horário ou 

como são crianças de quatro e cinco anos que 

precisam de rotina e segurança. É por isso que 

eu tenho esse horário e garanto o 

funcionamento da escola, uma série de coisas 
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que você precisa pensar. Por que uma EMEI 

precisa de horário, tem que ser livre, livre, mas 

você tem que ver a experiência e ouvir as 

pessoas, precisa de horário porque a criança 

precisa de segurança, a questão é como você vê 

esse horário, o que você faz com esse horário, 

mas o que eu acho que o profissional da 

EMEF traz para educação infantil é um 

novo olhar, você vem da EMEF com uma 

realidade dura e a gente trabalha com o 

endurecimento mesmos nas pessoas, o 

endurecimento das pessoas na EMEF, as 

professoras endurecidas que eu tenho na 

EMEI, que a gente sempre tem não são nada 

em comparação da EMEF, a dor na EMEF é 

maior, você vê a dificuldade da EMEI, você 

vem da EMEF isso aí não é nada... Na EMEF 

é porrada, é o tempo todo,enquanto você tem 

uma criança de quatro anos que mesmo que o 

pai está preso... é uma criança de quatro anos, 

com olhar de uma criança de  quatro anos, uma 

fala de criança de quatro anos e uma atitude 

muito diferente de uma de onze anos, o 

endurecimento é muito diferente... (CP1B: Por 

isso que eu vejo a EI tão importante, você vai 

dar encaminhamentos que vão ser determinates 

para o Fundamental...) Completamente. E o que 

eu vejo na educação infantil é cheguei para 

conhecer a escola, conhecer o grupo, conhecer 

a EI, tudo ao mesmo tempo e lidar com a 

ansiedade é uma das coisas que eu tenho visto 

mais difíceis de lidar na educação infantil. Se 

na EMEF você tem um que diz que vai 

enrolar a CP quando você vinha com a 

proposta até chegar dezembro e a proposta 

não ser aplicada na educação infantil é a 

gente vai começar amanhã, não, mas a gente 

nem viu isso, nem estudou, nem sabe como 

vai funcionar, depois a gente vai para 

aplicação, tem que fortalecer, pra depois... 

Não mas, segura onda, porque coisas feitas 

muito rápidas acaba que a reflexão é toda 

depois, tem que fazer refletir, ação, reflexão 

num equilíbrio, eu sinto muita ansiedade. 
[...] Eu acho que o grande dificultador da 

educação infantil é quando você fala de 

alfabetização, se a gente não usar mais essa 

palavra, usar letramento, se preocupar mais 

com o letramento pra deixar ele pronto para o 

ensino fundamental no processo de 
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aprendizagem, mesmo que vai ter alunos da 

educação infantil alfabéticos, que vai sair da 

educação infantil pré-silábicos, mas quando 

começar o processo de alfabetização 

sistemática, tanto um como o outro vão 

conseguir ir, se eu conseguir dar o letramento 

pra eles, se eu preparar ele pra isso, preparar 

ele para aprender, deixar ele entendendo 

uma série de coisas, segurança no 

aprendizado, ele conseguir saber se 

expressar oralmente, ter uma linha de 

raciocínio, que ele consiga contar uma 

história  começo, meio e fim. Ele vai ir 

preparado, mesmo que ele não esteja 

alfabetizado.  Mas, a gente tem essa 

preocupação, qual o grande ‘tchan’ da 

alfabetização, ela é concreta, ou ele sabe ou 

ele não sabe escrever, aí é muito mais fácil 

de dimensionar o que eu ensinei, eu não 

consigo dimensionar que eu ensinei ele a 

falar melhor, a oralidade melhorou pra 

idade dele, como eu provo que eu 

repertoriei, com autores, com livro, mas se 

eu alfabetizei, eu tenho concreto que eu 

alfabetizei. Eu chego para qualquer um e 

faço uma sondagem, uma lista de palavras e 

eu provo aquilo que eu fiz, eu provo pra 

mim, eu provo pro pai, eu provo pra 

coordenadora, eu provo pra sociedade, 

provo pra todo mundo. E fica feliz, porque é 

o que a gente quer, a gente tem a história 

que na escola particular ele sai alfabetizado, 

na escola pública é uma porcaria não sai e 

você tem as professoras querendo mostrar o 

trabalho delas, a ansiedade... enquanto a 

gente não quebrar a ansiedade da alfabetização, 

a gente não consegue, não vai para o brincar, 

para o letrar, porque a gente está lá pra mostrar 

todas as letrinhas, olha eu estou no L, estou 

mostrando o lago, laço, eu estou no L como se 

isso fosse uma grande coisa. E a alfabetização é 

o concreto e a gente foi ensinado a mostrar o 

concreto. Temos falas de professoras que são 

super comprometidas com a criança que diz 

não ele não pode ir para EMEF sem saber nada. 

Aí o que é não saber nada, é não saber as letras, 

é a ansiedade de não saber as letras. É a partir 

do currículo integrador que sairia as outras 

coisas, a gente tinha que se apropriar muito 

bem do currículo integrador, pra depois pensar 
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nas outras coisas. Na EMEF o currículo 

integrador já chegou assassinado, a proposta 

em si, por conta da estrutura da EMEF. O 

professor da rede pública ele não acredita 

que trabalha numa boa escola, é tão batido 

na imprensa a escola pública é ruim, que 

aquilo já está introjetado e o que eu faço. 

Vejo que o problema nosso de auto estima tem 

a ver com isso. Não é tão bom como a 

particular. Eu tenho isso um pouco na EMEI e 

eu tinha isso na EMEF, na EMEI elas demoram 

mais para falar, eu tenho me dedicado a ficar 

mais tempo com elas, procurar na hora-

atividade, vê se a gente cria uma relação. É 

assim, é porque no particular, a criança tem 

material, a criança desenvolve, a criança se 

alfabetiza, a escola boa é a particular e em 

alguns momentos elas falam, não a nossa 

escola é muito boa, tem um espaço físico 

fantástico, escola linda, é tão lindo, é tão 

colorido, o clima da escola, a emoção da 

escola do prédio, a energia é outra coisa, eles 

entram rindo, se cumprimentando, dando 

bom dia, segunda-feira a alegria deles 

voltando pra escola que coisa mais fofa, tão 

alegres, estão com saudades da professora, 

querem ver a professora, na EMEF é, 

porque você veio? A EMEI L. ela é linda, tem 

um parque maravilhoso, tem um trabalho bom 

que não é de hoje, você percebe coisas ali que 

já cresceram, mas aqui a escola é boa, no início 

do PEA, lá no meio da discussão, mas se fosse 

no particular, que iria ter menos aluno e ele 

sairia sabendo muito mais, você pega essa briga 

pública e particular na entrelinha. Eu acho que 

isso diminui a nossa auto estima como 

profissionais, apesar de todas as pesquisas, de 

sair no UOL que o professor da prefeitura de 

São Paulo melhor formado que o professor do 

particular, apesar que de várias pesquisas que 

dizem que a gente é melhor, professor não se 

sente melhor, acho que isso afeta em tudo, aí 

fica muito difícil de você convencer que o que 

ele faz é muito bom, o bom professor da 

escola pública ele dá de mil a zero no 

professor de escola particular, porque o que 

ele enfrenta, consegue fazer, é faz muito 

mais, professor de escola pública tem 35 

crianças, qual professor da escola particular 

tem 35 crianças e o deficiente, está lá, tudo 
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junto, as crianças estão fazendo, falando, 

brincando, mexendo, desenvolvendo, estão 

tudo junto, a gente é um ótimo profissional, 

mas a gente não se acha um ótimo 

profissional, a gente se acha um profissional 

de segunda categoria. Não é em um ano que 

se consegue as coisas, na EMEI que eu estou 

cada ano teve uma CP, isso também 

quebra”. CP8B 

 A COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DIANTE DA 

EQUIPE DE 

PROFESSORES 

“É um papel duro, é árduo, porque tem que 

mexer em concepções das pessoas. (CP2A: 

“Nas crenças!”) Crenças, e é uma coisa que 

você tem que ter, tem que ser o par mais 

experiente, mas tem que ter a humildade 

para falar pro professor. Olha professor, 

nesse momento eu não sei e a gente vai 

pesquisar. E às vezes ele não sabe e ele nega. É 

a mesma coisa que eu vejo assim que os 

professores não escutam o que as crianças 

falam na sala, eu vejo o coordenadores, não 

escutando o que os professores estão falando 

no grupo porque fica mais fácil. Então, as 

crianças, a gente vê o movimento da 

necessidade do grupo que precisa falar das 

concepções ou do brincar e o coordenador 

vai falar de reciclagem de lixo, de eco não sei 

das quantas, sustentabilidade. Que é o que a 

gente vê nos projetos dos PEAs por aí”. 

CP4A 

  “[...] como reage às pessoas e a resistência das 

pessoas. Eu acho que eu tinha dois olhares 

iniciais, o primeiro é o direito das crianças e 

o bem estar das crianças por que às vezes ela 

está fazendo uma coisa que eu não acredito, 

que eu acho que podia ser muito diferente, 

que eu acho que podia ser muito melhor, 

mas aquelas crianças tem uma relação muito 

legal com ela, tem uma relação afetiva, tem 

um vínculo estabelecido, que eu já acho 

melhor de investir, mesmo que ela esteja li 

arraigada no ba-be-bi-bu, eu acho melhor de 

investir porque aquela relação com as 

crianças está garantida, aquela coisa de 

humanos com humanos está preservando de 

alguma maneira e, às vezes, tem o contrário 

também de quem chega com muita vontade 

de fazer as coisas e atropela as crianças 

também, atropela as necessidades. Então, ir 

por esse caminho foi o caminho que eu tentei ir 

construindo com elas, de olhar para os direitos 
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e as necessidades das crianças da gente ir 

construindo junto esse olhar e ver daí bom que 

esse sujeito precisa disso, que esse sujeito 

aprende assim, que professora que precisa e o 

que eu faço pra ser esse professor. Então de 

inverter um pouco essa lógica, não que 

professora eu vou ser, mas que professora essa 

criança merece e que professora ela precisa. E 

essa formação vai passando por uma série de 

entraves, de dificuldades. [...] Ele vai fazer 

pra sobreviver, pra se livrar daquela situação de 

alguma maneira, a resistência a gente tem, a 

gente emana quando tem aqueles objetivos de 

transformação, de formação não são nossos, 

são do outro, se é do outro então é isso... é do 

outro. É ela que quer eu vou fazer pra provar 

que deu errado porque aí ela não vai querer 

mais. Agora se eu me corresponsabilizar por 

aquilo eu quero, mas nós decidimos tentar, 

se der errado eu também tenho uma parcela 

de culpa ou tenho uma parcela de louvor, 

mas eu tenho uma responsabilidade. Eu 

acho que esse é o pulo do gato difícil de 

chegar nisso”. CP1A 

  “Eu vejo assim também porque você está 

lidando muitas vezes com um grupo que é 

muito heterogêneo, tem grupos que são mais 

homogêneos tem outros que são mais 

heterogêneos, você vai ter diferentes pontos 

de formação e eu acho que essa atribuição de 

sentido é muito importante. [...] Então já 

vieram as falas, aquela coisa do brincar livre, 

eu comecei a falar de que lugar vocês estão 

falando, eu estou falando daqui, mesmo sem 

saber que tinha mais teoria por trás, só que elas 

nem isso, e começou a desestruturar e elas 

começaram a correr atrás do argumento. Eu 

acho que a grande sacada é o argumento que 

eles vão dá. E eu falava neste momento eu 

estou discutindo por este ponto de vista, 

cada um tem o seu, eu quero saber o seu, 

qual é a sua concepção, você defende essa 

idéia a partir do que você está defendendo 

isso e ai começou a desestruturar aquele 

grupo, ao ponto desses que tinham muita 

resistência saíram todos, não sobrou 

nenhum, em dois anos, ou aposentou, ou 

removeu. Assim você também vai entendendo 

a dinâmica do grupo porque tem momentos que 

você é o novo, você precisa conhecer como 
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aquele grupo funciona. E ai eu entendo assim, 

às vezes vem, por exemplo, esse é um 

momento que está acontecendo muito. Os pais 

de CEI vem conhecer as EMEIs da região pra 

fazer as escolhas e eles perguntam se eu 

consigo dar conta de colocar o PPP da escola 

totalmente em prática? Ai eu falo você está em 

uma rede pública você não escolhe com que m 

você vai trabalhar. Esse ano eu tive uma 

surpresa porque dos dez professores, cinco 

vieram novos de remoção, então não dá pra 

você afirmar o cumprimento daquilo ali. Esse 

ano o trabalho deu uma desequilibrada porque 

os novos vieram de EMEF não tinham 

experiência e deu uma quebrada. Mas, é o que 

eu falei pra uma das mães, todo ano eu ponho 

uma meta de estar mais feliz porque eu acho 

que são pequenas construções que você vai 

fazendo e eu acho que a gente não pode 

desacreditar desse grupo, ele tem uma forma 

diferente, não é aquela forma que talvez eu 

proporia enquanto coordenador, mas o que tem 

de positivo ali, eu vou realçar o que tem de 

positivo e vou tentar dar mais passo pra 

frente e aí tem professores que dão ‘passão’ 

e outros que dão passinho, mas eu fico feliz 

com esses pequenos passos. Então é um 

processo de longo prazo. Você não muda a 

escola assim, eu acho que tem que ter essa 

calma, essa paciência, acho que eu aprendi 

isso ao longo do tempo, eu não tinha, mas 

hoje eu acho que com o amadurecimento 

mesmo você tem o olhar dessa paciência, 

mas você ter o olhar que esse sujeito pode 

dar um passo pra frente”. CP5A 

  “Tem uma outra questão aí também o 

coordenador não tem resposta pronta, ele 

está construindo essa resposta durante o 

processo e pra mim enquanto coordenadora 

o que me angustiava muito era isso, eu 

também não tinha resposta, a gente 

precisava construir essa resposta junto, 

porém eu era o par avançado. Você tem que 

trocar o pneu com o carro andando e de 

alguma maneira ir fazendo as intervenções, 

não que a gente busque respostas, mas que a 

gente vá encaminhando algumas questões e 

vai surgindo outras questões no meio desse 

processo, mas eu acho que é esse trabalhar 

com o grupo de forma coletiva e de ter esses 
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avanços que também são coletivos, isso é um 

grande desafio. O avanço não é de um não é 

do outro, é de um coletivo, mas muitas vezes 

é o avanço de um ou outro que faz esse 

coletivo acontecer. Eu acho esse um desafio 

muito grande para o coordenador”. CP7A 

  Diálogo entre os CPs: CP1A, CP3A, CP4A e o 

CP5A.  

CP4A: “Você falou uma coisa muito bacana, dá 

um tempo para o professor respirar, sorrir, sei 

lá, fazer o que ele quiser dentro de um PEA, 

às vezes a gente precisa dar isso pra eles. É a 

mesma situação da aula, você pode planejar 

toda a aula, mas às vezes não sai aquilo ou 

você não vai fazer nada daquilo, vocês vão 

conversar coisas muito mais bacanas que se 

tivesse planejado e eu vejo que no PEA 

acontece muito isso. Ás vezes eu converso 

hoje no PEA não deu, mas foi tão divertido, 

a gente riu tanto, foi tão bacana e aí depois a 

gente corre atrás do prejuízo”.  

CP1A: “Porque tem lugar que é só isso que 

acontece”. CP5A: “Às vezes é até bom jogar 

um pouco de conversa fora, você conhece o 

outro, o lado humano, às vezes a gente fica 

muito presa nas questões teóricas no dia a dia, 

às vezes você precisa reconhecer o outro”. 

CP1A: “Mas tem o extremo que você só troca 

receita, você só conversa, só conversa da 

vida de um, da vida do outro, é péssimo. E 

tem vezes que o PEA fica aquele momento 

em que eu só vou me debruçar em coisas 

chatas que o outro escolheu pra mim, que 

não são válidas, eu não me comprometi 

inicialmente com este estudo, aquilo que a 

gente já falou é uma necessidade do outro e 

não é minha...” 

CP3A: “O grupo saca, a gente está 

conversando, conversando de chegar em 

casa fazer janta, besteira, aí eu falo gente 

agora chega, vamos lá, flui, flui, elas falam 

que eu adoro dar PEA, tinha uma professora 

readaptada que ia embora e falava, eu não 

acredito que você vai ficar dando PEA até 

18h30. Termina você pensa que elas saem 

levantando, não, quando você tem o grupo, 

tem uma discussão bacana, não é 

futilidades” 

CP1A: “Você sabe que eu tenho uma 

professora que chegou na escola e falou uma 
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coisa pra mim que eu jamais esqueci, sabe 

aquelas coisas, sabe que na primeira semana 

que eu cheguei aqui eu fiquei morrendo de 

medo de você, ficou com medo de mim, do 

meu tamanho, não é porque era a segunda 

reunião do PEA e você falou uma coisa assim, 

e eu devo ter falado uma coisa assim mesmo, 

do tipo, olha essas meninas cozinham super 

bem, as nossas reuniões pedagógicas tem 

comidas deliciosas, mas aqui no PEA 

ninguém fica trocando receita, e ela falou, eu 

vim de uma escola que a gente não fazia 

nada no PEA, nunca, eu Meu Deus, eu devo 

ter falado isso mesmo, é bem meu estilo falar 

uma coisa dessa. Mas, onde fica essa coisa do 

profissional, do humano, por exemplo segunda 

feira eu tinha três professoras no último PEA, 

elas tinham entrado às sete da manhã, tinham 

dado aula até às três, depois tinham feito hora 

atividade pra dar tempo do outro grupo sair e aí 

ia embora da escola dez para sete da noite. Se 

eu não tivesse dez minutos para beber uma 

água, para sair num contexto e entrar em outro. 

Volta a questão do profissional, mas espera aí 

qual é...” 

CP3A: “Sabe a melhor estratégia para isso, 

deixar elas decidirem, eu falo cinqüenta 

minutos, porque eu dou dez minutos, vocês 

querem antes de começar ou no final, cinco 

no começo, cinco no final, porque você 

também compromete, decide isso e é isso e 

acabou”. 

CP4A: “As que passaram por PEAs só de 

receita de miojo, nem de bolo era, elas tem 

total clareza disso e elas tinham necessidade 

disso, elas tem clareza disso, as que tinham 

que ir embora, na avaliação, falavam o PEA 

era tão bacana, os textos que a gente lia, as 

discussões que fazia, eu nunca passei por 

isso, a outra falava, deixando a questão ética, 

mas em tal lugar... Igual aluno que sabe que o 

professor de matemática vem pra cima e o 

outro que só vem passar o verão”. 

  “Eu vou dizer pior, eu cheguei pra elas no 

meu PEA, parque sonoro, é um dos temas do 

PEA, chegou uma revista aqui Parque 

Sonoro e eu fui atrás do vídeo, eu quero 

fazer, vamos fazer? E elas, tudo bem, aí 

entra no PEA, primeiro elas sabiam que eu 

não entendia nada de EI... Não sei... não sei... 
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Vamos descobrir juntas. Uma outra coisa 

que eu me apego com leitura, eu discuto 

muito com eles a bibliografia do PEA. A 

gente vai ter isso da bibliografia do PEA 

pode ter mais coisas, mas eu não vou ficar 

tirando as coisas que a gente já decidiu, 

porque tem as partes teóricas que são meio 

chatas, só que a gente também tem que 

saber, também se a gente só pega trechinho, 

pra ficar mais fácil, mais legal no PEA é só o 

trechinho que você escolheu, a professora 

não tem a chance de gostar de uma coisa que 

você não gostou, ser chamada atenção para 

uma coisa, vai ter algo que pra ela vai fazer 

sentido. (CP6B: E outros riscos de 

descontextualizar...) Se a gente tem lá o texto 

de dez páginas, vai ser o texto de dez páginas, 

não vou pegar três parágrafos do texto que 

aquela autora, pra ficar mais fácil daquela 

autora pra não ficar pesado, mas a gente discute 

na construção do PEA, é isso tal, teve um 

difícil de ler, eu já comecei gente esse texto é 

difícil de ler, então a gente vai ter uma música 

de leitura inicial, para animar todo mundo. No 

outro dia eu levei bombom, que estava lendo o 

texto mais pesado, a gente fez a crítica ao texto, 

porque esse texto foi tão difícil de ler, por 

causa disso, disso, disso... E a coisa direta... 

tem que trazer uma coisa diretamente ligada ao 

que vai aplicar lá na sala, não espera aí...uma 

coisa é teoria e que a prática a gente vai ver em 

outro texto, na nossa prática, na nossa 

experiência, vai ver de outra forma... Eu tenho 

demorado muito para preparar meu PEA 

semanal, tenho gastado bastante tempo 

porque, eu tenho tido dificuldade mesmo, no 

final de semana, quarta eu cheguei em casa 

fui ver as coisas de quinta porque eu vi que 

não estava tão firme, era dez da noite eu 

ainda estava... por mais que eu gaste tempo, 

sempre acontece coisas no PEA que fogem e 

também por ser CP há alguns anos, você 

começa a ser pega de calças curtas, como 

professor de adolescente ele te pega de calça 

curta, ele faz aquela pergunta que você não 

esperava, tem que se acostumar com essa 

sensação de não saber e tranquilamente isso eu 

não sei. Já aconteceu da gente começar o PEA 

e eu dizer isso realmente a gente vai ter que 

repensar, vou ter que trazer outra coisa e a 
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gente vai ter que buscar outra coisa para 

resolver isso daqui. Eu acho que perder um 

pouco o medo de não saber é essencial, 

também deu errado, você traz uma teoria, no 

dia seguinte a pessoa, mas eu li tal coisa, tal 

coisa, que é o contrário do que você disse, 

então me diz o que você pegou aí...” CP8B 

  “[...] Eu vejo que também se você não tem 

clareza de um plano de formação o grupo 

não te enxerga nem como par experiente, 

nem como par avançado, eu não gosto 

mesmo do termo de falar desse colo, eu não 

gosto deste termo, [...]. Quando elas percebem 

que você tem um plano de formação, [...] não é 

melhor voltar naquele texto. E eu acho que 

você vai conseguir entender melhor o texto. Na 

hora que você vai falando o nome das 

questões... A questão que me fez ir pro CEI, 

eu amo a EMEI, mas eu quis ir pro CEI 

porque eu não aguentava lidar com a 

questão de nem todo mundo fazer o PEA. O 

fato de eu ir pro CEI é que lá é todo mundo, é 

obrigatório, não fica mais aquela história ele 

disse aquilo, ele não disse isso, ele aquilo, o 

que me faz ir pro CEI é esse o desafio até 

porque eu nunca tinha lidado com esta faixa 

etária. [...]” 

“O planejamento efetivo muda o plano de 

formação você tem que mudar...” CP3A 

  “Quando você tem um plano de formação, 

eu vejo, é uma coisa que eu sempre 

questiono como que na rede a gente monta 

esse PEA e eu acho extremamente furado. 

Quando a gente tem um plano de formação, 

e quando tem essa escuta, a gente mobiliza a 

reflexão de algumas pessoas, claro a gente 

não vai ser o salvador do mundo... Mas, a 

gente vai num movimento, a medida que as 

pessoas vão falando,você vai enxertando esse 

plano de formação com aquilo que a pessoa 

quer ouvir, [...] Sabe eu vejo isso e elas falam 

isso. Olha, nossa, ainda bem que você falou 

isso hoje, mas ela falou isso hoje, não precisa 

ser exatamente hoje, eu falei aquilo há quinze 

ou vinte dias antes. Eu anoto, a fulana está 

precisando ouvir isso porque eu fui lá no 

campo e alguém fez alguma coisa que não caiu 

legal. Então tem um movimento assim. Por isso 

que eu falo que a formação que é pedido lá em 

fevereiro, março, é furado. (CP2A: É furado!) 
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Porque eu nem conheci as professoras, eu nem 

sei quem é o meu grupo e eu tenho que fazer 

um plano de formação e tem supervisor que 

pede pra seguir a risca”. CP4A 

  “Eu acho que ele pode ser mais furado 

ainda, ele pode ser o plano de formação do 

coordenador e não o plano de formação 

daquele grupo de aprendentes. Enquanto o 

plano de formação for de alguém que olha o 

outro e diz esse alguém precisa de tal coisa, 

esse não ouvir, eu posso ter todo mundo 

junto duas horas e ninguém vai estar 

ouvindo. Agora se esse processo está 

incorporado na vida daquele grupo, nós 

vamos estudar tal coisa porque nos falta, é 

claro que quem está olhando de fora as 

experiências vê muitas vezes coisas que as 

pessoas não estão vendo ou que o grupo não 

está vendo. Então teve várias situações que eu 

cheguei, gente, nós estamos precisando estudar 

tal coisa porque eu vi isso, isso, isso... E eu 

acho que a gente precisa estudar sobre isso. 

Mas, se isso não virar um plano de formação 

daquele grupo de profissionais, ele é uma 

semente que você planta no cimento... 
(CP4A: Se não fica, eu faço isso porque a 

coordenadora pediu...) Olha eu como 

professora quando eu... eu sempre tive três 

empregos, eu não conseguia participar de nada 

da escola, da formação e daí era o mínimo, do 

mínimo do horário que eu estava se não você 

não consegue fazer outras coisas na vida e eu 

sempre tive esse desejo de chegar uma hora que 

eu vou conseguir estar lá junto e foi uma 

decepção tremenda pra mim, foi uma 

decepção tremenda porque eu via que era 

um tempo que não se fazia nada nas 

unidades. (CP4A: Estudava nada pra coisa 

nenhuma...) Nada... Ou então, lia-se um 

texto não tinha discussão, não tinha 

aprofundamento, o objetivo era só o 

registro. E eu falava, gente, e eu querendo 

tanto um tempo pra pensar, pra refletir, pra não 

sei o quê, e esse tempo existe... Então eu acho 

que esse processo ninguém forma ninguém, 

eu posso me formar em comunhão com os 

outros, posso tentar me formar sozinha ou 

posso me formar em comunhão com os 

autores, sei lá... Agora esperar alguém me 

formar? Agora essa questão do plano de 
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formação, realmente ele tem na estrutura aqui 

na Prefeitura de São Paulo, uma estrutura 

completamente burocrática de registro, do 

papel, de ser aprovado...” CP1A 

  Diálogo entre os CPs: CP3A, CP4A e o CP5A.  

CP5A: “Depende do supervisor que você pega, 

não foi comigo, mas em uma das escolas da 

DRE Ipiranga em EMEF que a supervisora fez 

a coordenadora. A coordenadora estava 

enlouquecida, a supervisora queria todos os 

textos que seriam lidos no ano. 

CP4A: “Em Santo Amaro também acontece 

isso”. 

CP5A: “Quer dizer é totalmente engessado, 

se a gente está trabalhando nesta perspectiva 

de escuta não tem como você já pré 

determinar os textos, já selecionados, eu 

fiquei me colocando no lugar da colega, e 

nossa, não conseguiria fazer isso.  

CP3A: “Está vendo como o sistema pede pra 

ser enganado, se quer isso eu faço, eu 

escrevo, ela vai estar lá todo dia dentro do 

PEA pra ver o que acontece...” 

CP5A: “Mas, é complicado...” 

  “Ai a gente desenvolve uma inteligência para 

driblar a burocracia, a burocracia provoca 

em nós alguns saberes importantes, quer 

dizer é lógico, depois de alguns anos eu 

nunca vou fazer um PEA fechado em 

fevereiro, jamais. O PEA é suficientemente 

aberto, a gente já aprendeu neste caso a 

como colocar dentro da burocracia, como 

atender a burocracia e não desrespeitando 

os nossos princípios, acho que a gente 

aprende isso e como eu monto esse PEA 

escrevendo lá com todas as letras que ele vai 

abraçar toda a demanda que se fizer 

necessária, no decorrer do percurso, essa é 

uma sabedoria que a gente aprende com 

esses tropeços, porque assim eu não posso 

dizer e definir que eu vou estudar música o 

ano inteiro e eu faço o quê com o restante da 

vida que pulsa os 365 dias do ano, eu faço o 

quê? Eu não posso transformar tudo em 

música, eu acho que essa questão do PEA é um 

debate importante entre nós enquanto 

coordenadores porque se o PEA enquanto, eu 

vou usar a legislação agora, quando eu tenho 

um PEA para atender um problema da minha 

unidade, porque é assim que ele vem, como eu 
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decido um tema, eu olho para minha unidade, 

bom da minha unidade qual é o problema? Ou 

qual é a questão? Como eu enquanto grupo 

defino uma linguagem como a grande questão. 

É uma questão a ser colocada. A gente no 

decorrer do percurso aprende a fazer PEAs 

que são absolutamente abertos a vida real 

porque eu acho que esse é o teor do PEA, a 

vida real, então a gente sabe agora fazer 

PEAs. Tem esse dificultador, mas esse 

dificultador levou a gente a pensar como eu 

faço para superar isso. É uma questão 

importante”. CP8A 

  “Mas, isso também é a queixa das nossas 

professoras porque elas dizem assim, como 

vocês pedem pra gente um plano de trabalho 

anual pra ser entregue em março se você 

está me pedindo pra escutar, observar, 

discutir com as crianças e apresentar as 

minhas intencionalidades. [...] a grande 

questão era essa que o meu trabalho ia nessa 

direção você não precisa me apresentar o plano 

de trabalho, você precisa me apresentar as suas 

observações, o seu plano de escuta e a minha 

diretora queria o plano delas de uma outra 

forma, porque ela tem as verbas e ela tem prazo 

e ela tem que comprar as coisas e se não for 

assim... (CP3A: Ela precisa de um projeto, se o 

projeto não estiver assim, se não for 

aprovado...) Um plano de atividades anual que 

ela tem que fazer uma previsão... (CP5A: No 

ano anterior fazendo pra 2017...) Exatamente já 

pro ano seguinte, você faz esse ano pro ano 

seguinte. Eu fiz uma defesa aqui no começo 

que eu acho que a direção tem que dar o 

apoio financeiro, tem que estar a serviço de 

um projeto político pedagógico e esse, pelo 

menos pra mim, é o grande entrave que a 

gente vive muitos anos [...] prestações de 

conta [...] é sempre uma coisa que está 

voltando porque a gente tem que seguir esse 

desejo e está sempre se ferrando...” CP2A 

  “Uma outra questão que a outra coordenadora 

falou do CEI que embora seja uma hora, 

uma hora é pouco, nós temos todos, que 

diferença, porque na EMEI muitas vezes a 

composição da jornada falha, então ter todos 

na formação é uma conquista, é um 

diferencial, eu acho que a gente tem que 

lutar por mais horas, não sei se isso vai ser 
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possível, mas enfim esse é um diferencial 

importante. É para além daquela uma hora, 

é a gestão do coletivo. (CP6A: A formação é 

muito diluída na EMEI e na EMEF, essa 

formação só traz benefício para vida pessoal 

do professor, pra escola, pra formação do 

coletivo eu vejo muito prejuízo, isso faz a 

diferença mesmo, ela fica totalmente diluída.) 

A gente tem que lidar com as contradições, eu 

tenho um menino de 22 anos, acontece as 

coisas lá em casa, ele fala, mãe você escolhe 

com sofrimento ou sem. Também passa por 

uma opção, se eu constato que a vida é 

contraditória, que faz parte da formação, da 

escola, eu tenho que lidar como objeto da 

minha realidade, no qual eu tenho que pensar, 

estudar e sofrer menos talvez, porque é 

angustiante. Às vezes o coordenador passa dez 

anos em uma escola há professores que 

avançam grandemente e outros não 

avançam um centímetro, aí a gente não pode 

culpar o coletivo, a gente não pode encontrar 

culpados e vai olhar para aquilo como dado 

da realidade, da mesma forma que o 

professor não afeta todos os trinta e cinco da 

mesma forma, uma escola não afeta todos da 

mesma forma, eu acho que isso traz muita 

angústia pro coordenador especialmente, 

assim professor, está com as crianças, uma 

coisa é o professor comigo, tem professor que 

passa por formação intensa durante dez anos e 

não muda, mas a minha preocupação está para 

além disso com as crianças e as crianças que 

passam por ele há dez anos, que esse pra mim é 

um ponto de sofrimento, agora eu sofro por 

isso”. CP8A 

  “Eu comecei agora aqui na EMEI, o ano 

passado estava como designada na EMEI A., os 

desafios são muitos, o ano passado eu sendo da 

própria unidade eu tinha um outro tipo de 

desafio. Embora já tinha uma estruturação, o 

grupo estava bacana, na verdade eu dei 

continuidade em um trabalho que eu já fazia 

parte, eu já participava e pra mim é muito 

claro. A partir do momento que você chega 

numa outra Unidade que está se 

reestruturando com uma nova gestão, 

mudança de coordenador, você se apropriar 

de tudo isso é muito pouco tempo. Eu ainda 

estou me apropriando da escola, do PEA, 
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dos estudos, do que havia sido combinado, 

então eu que tenho que entrar, fazer esse 

gancho e tentar fazer as adequações, que no 

momento são as mais emergentes, sabendo 

que tem coisas que vão acabar passando 

nesse ano. Assessorar naquilo que está mais 

emergente, naquilo que está precisando. Sobre 

o que você falou do endurecimento, é muito 

triste isso, eu acabei pegando uns textos para 

o PEA que fala de meio ambiente e 

sustentabilidade, e uma coisa que eu achei 

super bacana é, antes de você falar qualquer 

coisa, você tem que olhar pra si, ter o seu 

amor próprio, como você trabalhando com 

criança, se você não tem esse olhar, se você 

não se ama como pessoa, não se respeita, se 

você não tem as suas crenças em certas 

coisas, como você vai passar isso pra sua 

criança, não adianta você falar que tem que 

ter sustentabilidade no problema do lixo, 

não é uma coisa que vem de fora pra dentro, 

vem de dentro pra fora. E a gente estava 

lendo um texto sobre o amor, o amor por si, o 

amor pelo outro, pela natureza, pelo ar que 

você respira, você ter essa coisa de estar 

agradecido por estar aqui hoje. Os professores, 

eu sou professora, a gente tem uma certa 

emperrada, só reclama, é porque agora 

mudou o governo, não vejo a hora de me 

aposentar e às vezes você se mistura nisso e é 

muito ruim. Isso acaba te levando pra baixo, 

você tem que se fortalecer. Porque eu tenho 

não sei quantos anos de experiência, 

parabéns e daí que você tem tantos anos de 

experiência, você está vivendo bem até hoje 

aqui e tem que estar agradecendo e eu não 

vejo isso nas pessoas. Olha que eu sempre 

trabalhei em educação infantil, só trabalhei 

com crianças maiores quando eu não era da 

prefeitura. Estou vendo essa necessidade de 

chegar nas pessoas quando você propõe uma 

coisinha diferente, você  vê o quanto isso 

desajusta, desequilibra, já vai inventar”. CP7B 

  “O que você falou da sustentabilidade, como eu 

sou professora de biologia, a gente estuda 

muito é que o ser humano está deixando de 

ser humano, a gente está muito 

individualista, que não se conversam, pares 

que não se conversa, que se boicotam”. 

CP2B 
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  “Eu vou falar uma coisa e isso eu falo com 

propriedade, os professores não entendem a 

capacidade que eles tem disso, eu vou te dar 

um exemplo simples, nós estávamos na JEIF, 

estávamos falando de um trabalho que elas 

desenvolveram, eu tenho três escolas dentro 

de uma só, cada turno, tem um 

direcionamento, tem um jeito de trabalhar a 

JEIF, de me tratar, de tratar a gestão, de 

tratar os alunos, esse grupo era um dos 

turnos, elas desenvolvem trabalhos juntas, é 

infantil 2, elas desenvolvem alguns trabalhos 

juntas, infantil 1 desenvolve projetos juntas, 

elas estavam falando de uma devolutiva de um 

projeto que estava trabalhando com eles, e uma 

professora virou de anos de sala de aula, ela 

tem 20 anos, e falou assim, ‘então, mas eles 

não queriam prestar atenção no que eu estava 

falando porque era muito interessante o 

negócio da obra de arte, era um bichinho’, vou 

tipo chutar tatu bola, eu perguntei o que você 

fez, ela nada, eu tentei trazer o foco, eu C.... 

(CP1B: Só faltou ela falar, matei o tatu bola, 

aquela porcaria estava tentando tirar a 

atenção.) Eu, C., o foco da atenção do tatu, não 

é esquece o seu projeto de artes, guarda um 

pouquinho e foca naquilo, porque pode não ir 

longe, mas aquilo pode te render um projeto 

enorme, Ah! É mesmo chefinha, não tinha 

pensado. Uma pessoa bem formada e não 

tem consciência disso, pra mim era muito 

claro, deixa o projeto de artes lá e vamos ver 

o tatu, vamos resolver o tatu. Ai eu me 

questiono onde eu falhei na formação elas 

não perceberem isso. Porque pra mim é 

muito natural”. CP6B 

  “Uma coisa que está me pegando bastante, 

as professoras que não fazem as formações, 

como você atinge essas professoras, porque 

elas tem as livres delas... (CP1B: 

Teoricamente a gente teria que estar sentado 

com elas e passando alguma coisa...) Eu 

estou sentindo essa dificuldade de como você 

atingir os professores, quando você tenta 

falar é a minha hora livre... Também seria 

dela, vir, tentar ver o que está acontecendo, 

porque é muito rico faz... e muita coisa elas 

acabam perdendo do que a gente faz, as 

professoras que não participam...” CP7B 

  “Eu tenho sorte que eu tenho poucas que 
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não estão no PEA, não estão em jornadas, 

isso me facilita muito, isso já estava na 

organização da escola, a escola já estava 

organizada pra isso, das professoras 

regentes só duas não são professoras de 

JEIF, as duas professoras módulos da 

manhã, elas fazem horas-atividade no 

horário da JEIF e elas acompanham a JEIF, 

eu nem chamei, elas entraram e pediram para 

ficar e estão participando, então elas estão 

acompanhando as discussões do PEA que 

também isso ajuda bastante. Elas também se 

organizaram em que tem um momento na 

semana que tem um horário de todas do turno 

acontece ao mesmo tempo. Então, a gente lá 

discutiu música no PEA, o que vai fazer, quais 

atividades vai fazer na sala... Vamos montar, 

uma hora sai, ele saiu da escola e vai voltar... A 

gente está discutindo o que vamos fazer na 

escola com música ou construção de 

instrumento, nós vamos montar uma série de 

instrumentos, estamos discutindo isso. Hoje a 

hora atividade do grupo 3 é toda hoje na hora 

do almoço e a professora que não faz JEIF, faz 

essa hora atividade com elas. Elas passam pra 

ela o que a gente decidiu, conversou e ela se 

integra ao que está sendo feito, eu tenho uma 

outra que eu não consigo fazer isso, isso já era 

da organização da escola para juntar as horas-

atividades com os grupos. É muito difícil, mas 

eles conseguiram. O que eu fiz que não era da 

escola, as pautas e os slides, eu sempre 

preparo slides para o PEA eu mando por e-

mail para todas as professoras da escola, 

então todo mundo tem todas as pautas e 

todos os slides, se eu trabalhei esse texto no 

PEA, toda escola vai ter esse texto do PEA 

no seu e-mail, vídeo, eu mando o link. Então, 

elas têm acesso. Eu sempre falo que os livros 

estão a disposição, a gente sabe que é difícil 

abrir todos, ler todos os e-mails e tal, mas 

todo mundo tem todo os textos. Eu preciso 

melhorar um pouquinho que eu não tenho feito, 

eu mando os slides e no corpo do texto eu 

mando os assuntos, também vai ficar mais fácil 

para elas acharem os assuntos, porque eu não 

consigo fazer toda semana”. CP8B 

  “Mas, é o que a gente está discutindo aqui, 

não é culpa de ninguém, essas professoras 

que trazem essa bagagem, onde mora o 
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problema, suposta culpa é você se blindar as 

novidades. [...] ”CP6B 

  “Não que é fácil, aí entra o desafio do 

coordenador, vamos bater sempre na tecla 

da homologia dos processos, da mesma 

forma que o professor tem que lembrar 

quem é a criança, qual é a minha concepção 

de criança, como eu acesso essa criança, 

como eu me aproximo do pensamento dessa 

criança, nós como CP, quem é esse 

professor, como eu me aproximo dele, qual 

concepção que ele tem, entrar nesse 

processo, para desconstruir, pra trazer ele, 

muitas vezes a gente não consegue trazer, não é 

uma coisa assim...” CP2B 

  “Eu posso fazer uma pergunta? As suas 

professoras têm o hábito, por exemplo, se eu 

vou pra formação eu tenho o hábito de levar 

um caderno, sempre tive isso, até teve um dia 

que eu levei meu caderno da época da Erundina 

eu estava aqui no Butantã, tinha um grupo de 

formação de professores, eu lembro que tem 

umas reflexões sobre o papel do coordenador 

pedagógico, o que é ser professor, o que é ser 

coordenador, falando com os professores tem 

umas reflexões muito bacanas. Eu tenho esses 

questionamentos internos, são 

questionamentos tão antigos e eu acho que 

não vai acabar isso nunca em mim, mas eu 

vejo que elas vão para o PEA, elas fazem os 

registros, a gente tem investido nessa 

questão do registro, mas sem uma questão 

de formação e de registrar aquilo que está 

sendo discutido, uma forma que eu consegui 

que algumas fizessem mais é que hoje o livro 

do PEA é compartilhado, cada um faz o seu 

registro, umas fazem um rascunho, depois 

passam para o livro, outras já fazem direto, 

enfim tem registros muito bom, outros nem 

tanto, mas a maioria não, com a necessidade 

aquilo que foi discutido no PEA seja 

arquivado, registrado, não tem. Quem me 

chamou atenção foi uma outra coordenadora 

que falou nossa que estranho, elas vão para o 

PEA e não levam caderno pra registrar. Sem 

condições. Tem algumas que quando a gente 

passa o PowerPoint, fotografam, mas que 

tenham grandes conversas internas, não tem, 

não sei”. CP4A 

  “Não tem procedimento de estudo, este ano 
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eu estou feliz que elas perceberam que tem 

que vir com o texto, com o saquinho que foi 

dado, porque quase eu tinha que fazer o 

checklist de quem está com o saquinho na 

mão. Quando você está discutindo sobre o 

texto, pouquíssimas estão escrevendo, 

escrevendo no texto, depois pensam em fazer 

alguma coisa com aquilo”. CP3A 

  “Interessante a sua pergunta por que me faz 

pensar nos processos de construção e me faz 

refletir como eu me construí, em que 

momentos eu usei registros ou não, e como 

cada um de nós é diferente nesse sentido. Eu 

já tive em vários processos, a gente é muito 

diferente, eu tenho vários cadernos 

manuscritos, todo esse período que eu estou 

aqui em grupo de estudo, eu tenho muitos 

cadernos daqui, registros mesmos, registro 

da escola, das formações, muito legal porque 

eu revisito, de vez em quando eu sou e 

quando eu vou revisitar esses registros eu 

vejo quanta coisa bacana que tem neles. 

Mas, desde o impacto das tecnologias pra cá, 

desde os anos 2000 pra cá, acho que nos 

últimos dezesseis anos, eu fui perdendo a 

questão de registrar, eu registro muito na 

internet, antes eu tinha meu computador, depois 

eu passei pro tablet, agora eu tenho o 

pequenininho, que eu consigo registrar, fazer 

relatório, também mudou a minha forma de 

registrar e o meu diálogo com esses registros, 

dá uma diferença, eu acho o manuscrito mais 

vivo, eu gosto mais de ler os meus manuscritos 

do que os relatórios digitados”. CP2A 

  “Eu acho fundamental e eu me convenço da 

seguinte forma, eu também escrevo diário de 

bordo. Eu acho que aí entra, um aprende de 

um jeito, outro aprende de outro, como eu 

escrevo diário e dou devolutiva, elas entram 

assim, eu não lembro o que você falou, eu 

digo, eu lembro que você falou, que a fulana 

falou. Às vezes não está com o caderninho lá 

na hora, mas elas no diário acabam por colocar 

o que está acontecendo, como elas escrevem 

todos os dias é muito raro não colocar coisas 

que estão acontecendo no PEA dentro do 

diário. O que me chamou atenção na fala da 

menina [excerto da fala da coordenadora], o 

que eu vejo como essencial é a questão da 

devolutiva, como é importante você dar 
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devolutiva para o grupo. Eu tenho uma 

estratégia, eu leio os diários todos ao longo da 

semana e de quinta pra sexta eu escrevo uma 

devolutiva que eu chamo de geral, tiro uma 

cópia para todo mundo, mas no diário de bordo 

eu faço devolutivas individuais, aquilo que eu 

vejo que é pra cada professor e aquilo que eu 

vejo que mais geral. Elas vão percebendo que 

elas são acompanhadas e de verdade, não no 

sentido da vigilância, mas se você estiver 

com dúvida você pode compartilhar, se você 

está com dificuldade a gente vai vendo, vai 

caminhando, quando elas sentem a 

devolutiva, elas percebem e se sentem muito 

respeitadas, a questão da devolutiva é uma 

questão de respeito pelo tempo que elas 

fazem, depois que elas pegam a prática, elas 

demoram quinze minutos, no começo é mais 

sofrido, mas depois demora de quinze a vinte 

minutos pra fazer o registro. Lá no CEI as 

crianças desmaiam, elas estão dormindo e 

então elas tem como fazer, ela não tem como 

me dizer, eu não tenho tempo de fazer, coisa 

que eu tinha que ouvir em todos os outros 

lugares, lá não. As crianças estão dormindo, ela 

não precisa mais que vinte minutos pra fazer o 

registro. Então o registro sai, dentro disso. Eu 

vejo a questão da devolutiva como algo 

muito importante. Essa coisa do sensível, de 

um olhar mais sensível, nós estamos lendo A 

hora da estrela, essa coisa de verdade de você 

entender, isso quem me ajudou muito foi minha 

orientadora no doutorado, que aquela coisa de 

quem está começando e quer dá conta de deus, 

do mundo e do fundo... porque se eu ler pra 

elas não dá tempo  de ler tal coisa, é uma 

mediação cultural, você quer que elas também 

possam mediar uma cultura mais elaborada. E 

eu achava não tem tempo de fazer isso com 

elas, tem que “xuxar” a teoria nelas... Então 

vamos ler. Então fazer um combinado de um 

dia de reunião pedagógica ir pro museu ou 

assistir uma peça, mas é um exercício e é uma 

coisa que eu fico bem desesperado porque eu 

tenho cinquenta minutos só e eu vou ter que 

separar dez ou quinze pra ler, então eu preciso 

ter muita ciência do que eu estou fazendo...” 

CP3A 

  “Esse exercício é um exercício difícil de ver 

como é que o outro aprende, mas ao mesmo 
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tempo criar umas necessidades que o outro 

não tem. Quando você falou que tem o diário 

de bardo, nossa, uma coisa assim que eu 

adoraria ter e eu não tive capacidade de 

chegar nisso, eu sempre truncava nisso, por 

algum motivo eu não tive a persistência que 

eu achava necessária, importante, mas eu não 

cheguei nisso. Como é que cada um tem faltas, 

ou tem jeito de pensar...” CP1A 

  “Eu tive experiências bem bacanas com 

registro como professora, a diretora faz uma 

proposta para o grupo e ela vai para 

formação junto com a coordenadora, elas 

revezam umas vezes o PEA é das duas ou é 

só dela, elas tem uma coisa de cobrança do 

registro, só que o registro ela abre, a 

professora fala eu não consigo escrever ela 

fala, mas você consegue falar então você 

grava, então tinha professoras que davam 

CDs com gravações ou fitas cassetes 

gravadas com seus relatórios. Mas, eu não 

quero assim, então tinha professores com 

portfólios de desenhos, então ela abria ao 

ponto de que todo mundo fazia registro 

naquela escola e ela dava devolutiva e ela 

queria os registros na mesa dela toda 

semana e me parece que continua assim. Eu 

aprendi muito no Q., essa coisa da análise da 

prática que a gente fazia, cada professora tinha 

um CD, aquelas filmadorinhas de CD e que 

surpresamente a coordenadora ia filmar a sua 

prática num dia em que ela escolhesse, ela ia 

pegar o seu CD, colocar na máquina e ia te 

filmar, podia ser no campo ou dentro da sala e 

também em um determinado dia de surpresa. 

Hoje é dia de análise de prática quem topa, era 

um convite, não era obrigado, mas todo mundo 

tinha que passar por aquilo, então pode pegar 

minha prática hoje, ela escolhia a dedo e aí eu 

acho que fazia parte do plano dela ir 

observando essas práticas e afunilando com o 

projeto da escola e ela passava aquela prática e 

todo mundo ia olhar para aquela prática e ia 

criticar aquela prática, isso é uma maneira de 

lidar com a prática que eu cresci pra caramba, 

nessa maneira, já dando a devolutiva, era um 

registro vivo”. CP2A 

  “Eu consegui fazer esse ano o que ela fala da 

questão da avaliação e tem a questão da 

devolutiva que é uma coisa que eu sempre 
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gostei de fazer. Na avaliação foi trazer, 

porque elas fotografam muito e a gente nesta 

questão de validar registro, qualificar esse 

registro foi que elas começassem a criar as 

mini histórias, o registro dava a conotação pra 

elas que elas estavam fotografando as crianças 

e falando das crianças e não falando delas. Elas 

fotografavam o que elas quisessem e montavam 

a história, falavam o porquê, então elas tinham 

que ter um olhar muito refinado, um olhar de 

quem olha obra de arte e começou a ver com 

outros olhos. Uma coisa é eu fotografar e 

colocar as fotos lá. Outra coisa é eu ter que 

escolher pra apresentar para o grupo e eu 

tinha que escrever sobre aquilo, então o 

grupo poderia interpretar de outra forma, 

teve abertura, foi muito bacana e falam disso 

até hoje, algumas  falam disso até hoje e isso 

qualificou demais o registro e essa questão da 

forma de avaliar e eu conseguia dar a 

devolutiva, elas me mandavam a mini história 

antes, eu já sabia mais ou menos o que eu ia 

falar ou se tinha coisas que não deveria ser 

falado no grupo eu chamava isso precisa rever, 

tem muita criança aqui, podia ter forrado essa 

mesa, coisas de ordem prática, mas que eu não 

colocava no grupo, eu não expunha para o 

grupo, mas outras situações eu poderia expor e 

eu falava, eu vou colocar isso para o grupo, 

tudo bem?” CP4A 

  “Essa ética é fundamental da parte do gestor 

de você ver coisas que o profissional que está 

na ação não viu e você ter essa ética de 

chamar o cara no canto e falar, olha eu estou 

vendo isso, isso, isso, eu notei isso, você 

também notou alguma coisa equivocada 

nessa sua prática? Ou não viu. Porque às 

vezes ele também viu. E às vezes passou batido 

mesmo, você viu e ele não viu. Acho que esse 

exercício é um exercício de devolutiva que 

pode ser oral, que pode ser escrito numa 

folha, pode ser... mas eu acho que esse é um 

exercício ético quando você fala vamos trazer 

isso para o grupo, vamos mostrar isso pro 

grupo, que essa coordenadora, eu conheci essa 

coordenadora [a do excerto], ela tinha isso 

muito presente, essa ética profissional. Então 

quando ela fala que as pessoas não tinham 

medo de falar, não tinham medo mesmo do 

olhar dela, mesmo sabendo que muitas vezes 
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o olhar dela ou do outro podia ser um olhar 

crítico, um olhar de questionamento, um 

olhar de não concordância, eu acho que esse 

patamar é importante pra gente nessa 

função”. CP1A 

  “E documenta de uma forma que faça sentido 

porque de verdade muitas vezes você faz um 

milhão de registros, mas você não está 

fazendo uma documentação que de verdade 

te faça refletir, que te faça retomar depois de 

um tempo, que te faça olhar para aquilo, a 

burocracia te faz registrar um monte de 

coisa, em um monte de lugares de uma 

forma que você não vê sentido para além do 

preencher que precisa ser preenchido e que 

ninguém vai olhar, não vem supervisor para 

olhar, não vem alguém para olhar, e como 

você documenta esse processo de formação, 

muitas vezes ele não está pautado em uma 

conversa extremamente bacana de um diálogo 

que aconteceu que te fez enquanto coordenador 

pedagógico parar pra pensar em tantas outras 

coisas, de encaminhamentos. Porque o registro 

da forma que ele é feito ele não permite esse 

tipo de registro, aí você registra no livro, 

registra não sei aonde, em tantos lugares e você 

não faz um registro, por exemplo para você 

analisar aquilo[...]”.CP7A 

  Diálogo entre os CPs: CP5B, CP7B e o CP8B.  

CP5B: “A fala dessa coordenadora [do 

excerto] que é um pouco do que eu sinto que 

é a questão da devolutiva”.  
CP8B: “É o que eu tenho mais dificuldade”. 

CP5B: “Eu tenho muita dificuldade de fazer 

isso, eu estava revendo os materiais, a gente 

tem bastante escrita do que elas fazem, dos 

planejamentos, devido a todas as demandas 

que a gente tem, elas tem uma sistemática de 

registros que elas fazem com as crianças e eu 

peço para que elas façam a reflexão de uma 

atividade que elas planejaram, os objetivos e 

que elas façam a descrição, tem muita coisa 

rica, muita coisa que precisa de intervenção, 

eu vejo o material”. 

CP7B: “E não sabe o que fazer...” 

CP5B: “E eu me vejo consumida por uma 

série de coisas. Aquela vontade de sentar com 

aquela professora e de fazer as trocas com ela e 

falar olha que legal isso, isso a gente pode 

transformar, isso é uma coisa que me angustia 
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muito, tem um material riquíssimo e...” 

  “Eu tenho dificuldade de fazer a devolutiva, 

pra conversar com a professora e me 

preparar pra devolutiva. Eu leio uma coisa 

ou vejo uma coisa na escola e eu quero dar 

uma devolutiva. Eu tenho um pouco de 

dificuldade na EMEI, eu tinha um pouco de 

dificuldade na EMEF, mas na EMEI eu não 

consigo, até porque eu não sei nada, eu não 

consigo estudar para fazer, preparar a 

devolutiva, pra depois fazer a devolutiva. 
Para uma devolutiva você tem que fazer a 

observação ou a leitura, depois você tem que se 

preparar, montar a devolutiva, depois fazer a 

devolutiva e acompanhar o trabalho depois da 

devolutiva. É um caminho longo, eu não 

consigo fazer isso. Quais os pontos fracos e os 

fortes daquilo que fez, tudo que a gente fez 

tem as duas coisas, você falar está bom, 

gostei, é uma devolutiva vazia... Pior que dá 

a sensação que você não leu. Você entrega um 

monte de coisas pro CP, ai vem um bom... Está 

bom... não, mas o que você gostou mais...” 

CP8B 

  “Mas, o mecanismo é também entender que 

não é para mim, o registro de uma atividade, 

que eu estava discutindo com elas essa 

semana, não é pra mim, eu não vou pegar 

esse registro pra mim, não vou ler, porque 

eu não vou ter tempo de ler, eu vou ser 

muito sincera, o quanto a gente é absorvida 

na Unidade, ainda mais eu chegando agora, 

você tem que se apropriar de várias coisas. 

A minha discussão dessa semana foi isso, essa 

discussão não é pra mim, esse caderno não é 

meu, uma coisa que eu propus pra elas, é pra 

vocês, pra gente trocar nos horários coletivos, é 

fazer isso, é a troca de experiência”. CP7B 

  Diálogo entre os CPs: CP1B e o CP8B. 

CP1B: “As conversas que eu estou tendo com a 

CPs agora nesse fechamento de semestre foi até 

esse mesmo PEA, avaliação, relatório 

descritivo, aí vem um pouco antes da 

devolutiva, ela pontuou aqui as avaliações do 

jeito que são feitas elas não funcionam, pra 

quem é, principalmente esse modelo de 

avaliação, principalmente esse modelo que foi 

instituído na educação infantil, ele é 

bárbaro, eu avalio muito bom, onde você 

tem possibilidade de colocar no portfólio, 
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foto, fala de criança, descrição da sua 

atividade, uma idéia bárbara, mas ainda há 

um equívoco do professor frente a essa 

avaliação, essa avaliação não é nem pro pai e 

nem pro aluno é pro próprio professor e do 

fazer do professor, se a criança não conhece a 

cor verde, que cor que ela já conhece, ele 

conseguiu assimilar essa cor, que caminhos, 

perceber qual seja a área de conhecimento que 

atrai mais e elas falam olha gosta tanto do 

momento de arte, mas na roda de leitura ele não 

fica quieto, o meu caminho vai ser esse pra 

tocar essa criança, na hora que ela está 

descrevendo ali é o momento dela se auto 

avaliar, é pro professor, mais do que pro pai, 

pro aluno. Esse menino não sabe nada, legal 

ele tem três, quatro anos...” 

CP8B: “Mas, o que é não saber nada? É isso 

que eu fico me perguntando” 

CP1B: “De que perspectiva? Problematizar 

os objetivos da avaliação”. 

  “A criança anda, fala, então ela aprendeu a 

andar e falar. O que é não saber nada e o que eu 

ofereci para que aquela criança desenvolva. Se 

eu ofereci duas vezes pra criança a tesoura, 

como ela vai aprender a usar a tesoura. Se 

eu ofereci duas vezes em seis meses...” CP8B 

  “Sabe qual é a dificuldade, do percurso dos 

relatórios, veio uma professora e falou o que 

eu vou escrever, ele não faz nada, um bebê 

que está descobrindo andar, falar, o som... 

Eu fiquei um dia com ela na sala, eu falei 

olha quanta coisa ela faz, não sabe... Eu 

canso de falar o relatório falar numa linguagem 

que seja rico, mostre o seu trabalho, a gente 

reclama tanto que o pai não reconhece, acha 

que nós só estamos ali cuidando, olhando, mas 

por quê? Você tem que mostrar, é a 

oportunidade que nós temos de mostrar não só 

o que a criança faz, mas o trabalho que você 

fez pra criança, já melhorou bastante, 75% 

entendeu, falta os 25% que não consegue. O 

que coloca no papel?” CP2B 

  “Ai é o professor que tem que saber, qual é o 

meu PEA desse ano, montar e estudar o PPP. 

Nós começamos lá no começo, nós vamos 

montar os planos de trabalho, eles vão se 

organizar como, vai ser o turno todo, pequenos 

grupos, não tem problema, porque depois nós 

vamos cruzá-los, aí se organizaram e eu deixei, 
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entregaram um plano de trabalho deste 

tamanho, eu falei vamos lá... Infantil 1 meios 

de transporte, eu, vamos ser sincera, o que você 

querem? Precisa disso? Eu estou devolvendo, 

do fundo do coração, eu não quero um 

documento para inglês ver. Vamos combinar 

uma coisa? Este ano eu quero que vocês 

registrem o que realmente vocês tem 

vontade que as crianças saiam daqui 

entendendo, sabendo, me entregaram um 

deste tamanho. Agora vocês estão felizes? 

Agora a gente está, mas ninguém vai brigar? 

Eu falei, gente isso é de vocês, isso não é para 

mim, para supervisora, para diretora... Você 

só está registrando uma coisa que você irá 

desenvolver, mas agora pergunta básica, o 

que eu vou colocar no relatório. Boa 

pergunta professora? Fui lá peguei. Lê tudo, 

leia. Leu. Está li. E agora? O que você 

perguntou? A já entendi. Você vai colocar em 

cima do que você trabalhou o que importante 

pra você e pra criança, não é o que eu quero. 

(CP1B: Não é em junho, é desde de fevereiro, 

é um processo.) Eu estou tentando implantar o 

caderno, anda com este caderno embaixo do 

braço. Mas, qual foi a fala quando eu cheguei 

aqui, eu sei. Saber você sabe, mas se você não 

escreveu exatamente como ele estava por 

melhor que seja a sua memória, não existe o 

processo. Daí entrar na importância do registro, 

pra elas não é importante. Em relação ao SGP 

[sistema de gestão pedagógica on-line] em que 

momento a professora vai ter acesso a isso, 

porque na minha escola, por exemplo, na 

minha escola eles tem um computador na 

sala dos professores e eu tenho 33 

professores hoje na EMEI que momento ela 

vai ter acesso a esse computador e o 

computador da sala dos professores não é 

bom. É isso que me preocupa”. CP6B 

  “Lá tem uma professora que faz uma coisa 

muito legal, ela pega as notas que se você falar 

transforma em texto. Então ela vai para o 

parque, ela vê acontecer alguma coisa, ela vai 

lá, falou tal coisa, ela vai separando por aluno e 

várias estão começando a fazer isso. Uma coisa 

que eu pedi para elas fazerem em relação ao 

relatório, você tem o percurso e tem que 

falar do aluno, não adianta falar dele em 

junho. Eu gostaria que falasse ele entrou na 
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escola teve dificuldade de adaptação ou não, 

ele já conversava, já se concentrava ou não, ele 

ficava dez minutos, agora fica quinze minutos, 

faz um desenho, ele não usava as cores, agora 

ele está usando duas cores ou não está usando. 

Eu preciso do antes, do durante e do depois. 

Umas fizeram isso melhores, outras estão em 

construção, todas estão em construção... 

gente é assim que vai mostrar que ele sabe. 
Igual a mãe que veio falar da escola transferida, 

aprendeu sozinha escrever o nome porque a 

professora não ensinou, ela magicamente, igual 

eu ouvia sobre alfabetização, a criança se 

alfabetizou sozinha. Na EMEF tem muita 

criança que aparece em fevereiro, mas não foi a 

professora. Se não colocar no percurso que foi 

trabalhado, desenhos diversas formas, com 

tema, sem tema, com material, isso, isso, isso e 

mais isso de material se você não colocar isso e 

chegar lá na descrição do aluno, ele começou 

fazendo isso e agora ele está fazendo aquilo. 

Você não está nem acompanhando o aluno, 

nem a evolução do aluno que está lá e não está 

trabalhando”. CP8B 

  “Eu queria fazer uma observação aqui, 

como destoa na hora de fazer o relatório a 

professora tem o objetivo e a prática dela 

não conversa com esse objetivo, ela coloca 

que o aluno não conseguiu fazer. Eu vou dar 

um exemplo a professora trabalhou o projeto 

água, super bacana, ela elencou todas as partes 

do projeto água, fotografou, divulgou em blog, 

no face, finalizando projeto água com pintura 

de desenho. Ela fez uma caneca e colocou um 

pote de giz de cera azul para as crianças 

pintarem. Ela fez um trabalho tão bacana e 

finalizou, primeiro a água não é só azul, as 

vezes o menino mora na beira de um córrego 

que a água não é nada azul. Quantas 

possibilidades de exploração teria... Mesmo 

que a água seja incolor, insípida e inodora... Ela 

fechou... O objetivo dela era tão grande, que ela 

vai trabalhar em cima, ela cerceou. Ele poderia 

ter feito um desenho livre. Ela poderia 

disponibilizar tantas outras coisas... Mas, o 

quanto professor não tem visibilidade do 

objetivo e prática”. CP1B 

  “Mas, aí está minha dificuldade como CP de 

conseguir ver com a professora, a sequência 

de atividades, os objetivos, ver que a última 
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atividade seria isso e falar com a professora 

antes de acontecer a atividade, porque na 

verdade esse deveria ser o nosso papel. A 

professora vai fazer, ela já teve um monte de 

idéias, um outro olhar, é uma segunda ideia, 

olha se você fizer isso aqui, essa ideia... Se a 

gente conseguisse fazer isso, não aconteceria 

isso... Era uma professora que fez um 

trabalho muito legal e se você desse o toque 

pra ela. Ainda bem que vocês falam isso, 

porque às vezes a gente se sente tão... eu que 

não me concentrei, eu que não me dediquei 

mais, eu que não consegui finalizar, não 

consegui dar as devolutivas, não consigo 

fazer a gestão do tempo”. CP8B 

  “Eu conversei com elas quando eu fui falar de 

relatório. Eu antes de fazer o coletivo e elas 

tinham vergonha de falar, fazer comentários 

sobre o registro da outra. Então, eu estou 

chamando na medida do possível, o semestre 

inteiro, dez salas, eu pegava o plano de ensino, 

esse ano nós decidimos que seria semestral e 

não anual para podermos conversarmos o que 

continuaria. Do jeitinho que você fez, você tem 

tudo isso, não trabalhou, eu também gostaria 

de ficar na sala, acompanhar, mas a gente 

não tem, mas na hora dos seus registros eu 

não vejo aquilo. Eu comecei a perguntar, no 

seu plano de ensino eu comecei a falar, toda 

semana elas fazem o planejamento semanal, 

o que elas vão trabalhar naquela semana, 

mas o seu plano semanal, não aparece aqui 

no registro, vi a atividade que você fez e ela 

não apareceu aqui, mas é difícil elas 

compreenderam. Teve uma que eu chamei e 

disse não é melhor você reconstruir de outra 

forma, nunca ninguém corrigiu uma escrita 

minha, você sabia que eu sou formada em 

redação. Eu não estou dizendo isso, nós 

estamos discutindo, também não sou dona da 

verdade, eu também estou descobrindo, como 

nós vamos fazer o registro mais próximo do 

que está na normativa, mais próximo da 

nossa realidade, mas tem essas coisas e tem o 

tempo, eu não dou conta disso, eu não 

consigo, eu me planejo... As cinco primeiras 

eu consigo fazer aquele trabalho, as outras 

cinco restantes...” CP2B 

  “O relatório, a avaliação não é só para o pai, 

pensa no outro profissional que vai ler isso, 
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tem que bater o olho e falar é fulano. O que 

ele sabe, o que avançou. Não é não, não. É o 

percurso. Isso está gerando, não digo um 

problema, mas os relatórios de 

desenvolvimento das crianças, que tem vindo 

do CEI pra gente, isso tem causado várias 

discussões. Você recebe o aluno no início do 

ano, peço para o professor ir registrando no 

caderno, vai vendo no decorrer do semestre. 

Quando pega a avaliação que vem do CEI, a 

professora me trouxe, me perguntou de quem é 

e me disse você conhece a criança, que criança 

que CP conhece? As crianças que dão 

problema, esse relatório é de fulano. Ela sentou 

comigo e nós tivemos que formular o relatório 

dela, o que eu escrevi eu vou jogar no lixo, 

porque a hora que eu anexar as duas, a mãe vai 

falar o que a senhora fez no meu filho. Isso eu 

acho legal levar para outras instâncias, pra 

gente ter, não quero que engesse isso, arrumar 

algumas maneiras de elaborar, critérios. Do 

mesmo jeito que no CEI é maquiado, eu sei tem 

professor meu que faz uma maquiagem. O 

relatório não é para o pai, pensar que depois 

de você vem outro profissional, pensa no 

profissional que vai pegar isso, que ela tem 

que bater o olho e sabe quem é, vamos tentar 

tirar o não, o que ele sabe, aquilo é relatório do 

processo de desenvolvimento, é isso que 

chama. Não, não aprendeu não é o percurso”. 

CP6B 

  “Lá no CEI a gente vai fazer o seguinte nesse 

semestre, antecipei para elas me entregarem e 

falei que a gente tem que fazer um grupo 

separado do mini grupo 2, nós precisamos fazer 

o registro que vai para EMEI e este registro 

tem que estar mais apropriado, nós temos aqui 

professoras que são da EMEI da rede, elas 

vão ter essa visão do aluno que chega do 

CEI, elas vão ter essa visão, vem uns 

registros que eu falo não é possível”. CP2B 

  “Você liga para escola que a criança veio e a 

CP diz um monte de coisas, um monte de 

coisas que não está no relatório, aí eu penso o 

que me serviu isso”. CP7B 

  “Você precisa ter um grupo muito bom no 

sentido de confiança, de relações de 

confiança, para que eles troquem e você 

visualize de longe e enxergue aquela 

concepção, a fala desses professores, onde 
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você precisa tocar. Cada um tem um tempo 

e uma forma. Ano passado eu passei por uma 

experiência com uma professora com uma 

dificuldade, mas eu percebia que se eu 

cutucasse, ela avançava porque ela queria 

brigar comigo. Então ela estudava em casa pra 

rebater. E eu percebia esse movimento, 

algumas pessoas no grupo não entenderam”. 

CP5A 

  CP2A e CP5A 

CP2A: “Porque pra este grupo não existe a 

priori, ele se forma de algum lugar, que eu 

acho que é elementar, fundamental construir 

com este grupo”. CP5A: “Esse papel do 

coordenador é essencial!” 

  “Você pega pessoas com esta carga muito 

grande, elas vão criando, eles aprenderam a 

sobreviver, ela ficou vinte anos lá e aprendeu a 

sobreviver bem e estas coisas ficam tão 

cristalizadas nela, tirar dessa... Eu não sei se é 

zona de conforto ou de conformismo, mas 

tudo bem, tirar é tão complicado, você sai 

mais exaurido por conta disso. Desta função 

de você sentir que foi sugado até a última 

gota de sangue e você achar amanhã não 

consigo vir porque não tem mais nenhuma 

gota de sangue, porque é muito difícil isso. 

Elas vão criando estratégias de até auto 

boicote, boicote mesmo... já que ele quer que 

faça, faz de um jeito que não dá certo e vem 

com aquele prazer enorme, não dá certo viu, 

se fosse do meu jeito teria dado certo, mas 

como foi do seu... Até você entender o que 

ela fez, o que não deu certo, aí você vai 

tentar fazer... E tem vezes não sei como 

vocês pensam isso, o que vocês acham esta 

questão de grupo, pra mim é o maior 

desafio. Todo mundo diz que não está bom, 

mas ela vira a chave e começa a entender, os 

outros vão em cima dela e como assim, você 

tem que manter... (CP2A: Manter o status quo.) 

Exatamente. Agora você é amiga dele não é 

mais amiga nossa, a coitada fica só, chega na 

sala e os outros levantam, isso é muito 

complicado”. CP3A 

  “Entre o tempo do adulto e o direito da 

criança, eu tenho que respeitar o seu tempo, 

mas vou respeitar primeiro o direito da 

criança”. CP1A  

  “Eu digo sempre para as professoras assim, 
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você tem que dar tempo para o aluno, às vezes 

o ruim é até às vezes mais importante que o 

acerto. Quando o aluno está errando ele está 

fazendo hipóteses. Ai quando eu vou 

escrever, eu penso seu estou falando para ela 

que o aluno tem que ter tempo pra errar, às 

vezes você também tem que dar tempo pro 

professor errar, você tem que falar pra ele 

não foi desse jeito, foi daquela forma, 

porque é diferente eu voltar... Eu entendo 

quando você fala de ser uma necessidade do 

grupo, mas eu brinco que ás vezes a gente 

tem que dar o óleo de fígado de bacalhau, 

quem precisava era minha irmã, mas os dois 

tomavam o fígado de bacalhau... às vezes 

você tem que dar algumas coisas que a priori 

pode parecer que não é necessidade do 

grupo, mas essa coisa de permitir, quem 

pretensão permitir... Entender que faz parte 

do processo errar, não é permitir que ele erre, 

uma coisa é o cara falar que não quer ir no 

tanque de areia e eu não posso. Isto é uma 

coisa. De verdade eu já ouvi, você deveria 

colocar na grade o dia que é pra eles irem no 

banco de areia, porque no dia que eles vão no 

banco de areia eu tenho que trocar roupa, fazer 

isso, fazer aquilo, não é porque tem preguiça, e 

fala, e não vai dar tempo de fazer outra coisa. E 

o que é a outra coisa? Umas folhas 

clandestinas... Umas folhas clandestinas 

professora que não vai dar tempo de fazer. É 

pra entender, uma coisa de concepção, não 

ir no banco de areia, não é só porque não vai 

dar tempo de trocar, é porque o que ela acha 

que é certo e não está sendo feito. Agora se 

fosse o CP há quatro anos atrás eu iria voar 

com as quatro patas nela e dizer como não? 

Eles vão vir todo dia no banco de areia. 

Agora não... Professora quantos dias você 

acha que eles podem vir ao banco de areia 

sem prejudicar o que você está pensando, 

dois dias. Aí você pergunta o que a senhora 

queria trabalhar com eles e está no banco de 

areai, classificação, crianças vem cá... Ah! 

Dá pra fazer classificação aqui... no banco de 

areia, não precisa ser na folhinha... Agora 

está todo dia no banco de areia... [...] Muitas 

vezes os recursos que nós adotamos é de coisas 

que foram muito significativas pra gente. Então 

qual é a fundamentação que foi tão 
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significativo pra você, é o viés que direto ou 

indiretamente você adota, [...] Tem uma sala 

esse ano que está pesquisando frutas e que nem 

eu sabia um monte de coisa que a gente está 

aprendendo, a graça de estar na educação é 

essa e educação infantil é melhor ainda, não 

tem aquela coisa da grade, do conteúdo, quer 

estudar borboleta pode, quer estudar passarinho 

pode...” CP3A 

  “Eu tenho pensado muito talvez pelos anos de 

coordenação, esse pensar é muito atual que eu 

acho que a gente vai ganhando à medida que 

vai trabalhando com formação que é em 

relação à figura do coordenador e também 

as culturas institucionais das unidades. 

Quando a gente passa por unidades 

diferentes a gente percebe como se constrói 

de verdade e eu não tenho aqui possibilidade 

de te dizer como se constrói, mas é fato que 

cada unidade ela desenha pra si uma 

cultura, entre as pessoas, entre as 

comunidades e as crianças e nós, enfim... E 

essa cultura influencia fortemente o impacto 

da formação coletiva nos educadores e o que 

eu tenho pensado muito e aí é um pensar que 

me acompanha desde sempre é como eu, 

coordenadora pedagógica, garanto a 

coerência formativa na formação dos 

educadores dos princípios que eu defendo na 

educação das crianças, porque se eu defendo 

uma educação para as crianças democrática, 

libertária, onde as crianças têm direito de 

serem escutadas e consideradas eu não posso 

fazer ao contrário na formação dos 

educadores. Então eu preciso garantir uma 

coerência metodológica de princípios em 

comum que vale para todos e aí quando a 

gente parte para a escuta que eu acho que é 

um pouco isso que esse excerto da Mônica 

também coloca nessa roda de conversa é 

assim quando os professores compreendem e 

estão diante de um coordenador que escuta 

eles, mas não escuta só. Lá na última escola 

que eu passei tinha uma grande lousa na sala de 

formação que a princípio estava lá por um 

equívoco da construção porque não precisava 

estar ali, mas com a lousa ali a gente descobriu 

que ela poderia ser um grande quadro de 

desenhos onde a gente anotava o que a gente 

pensava naquele dia. Naquela lousa foi 
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desenhado vários mapas conceituais e vários 

mapas de discussão para recuperar no final 

do dia, para recuperar isso e o advento do 

celular nos ajudou com isso, recuperar isso no 

dia seguinte. Porque o que era falado na sala 

não eram só opiniões generalistas, mas era 

conteúdo da nossa formação. Então quando 

uma falava, a outra falava, outra falava e a 

gente anotando a rede de pensamentos ou de 

possibilidades de pensamentos para aquela 

questão que estava sendo colocada, naquele 

momento, a fala do professor era fonte de 

conhecimento para todos os outros e era 

conteúdo de reflexão e você eleva esse 

pensamento reflexivo para conteúdo e não para 

opinião. Eu acho que isso vai gerando uma 

cultura que assim as pessoas vão pensando 

naquilo que elas vão falar, se aquilo que elas 

vão falar está ligado com as crianças porque 

muita da fala daqueles professores era 

também a fala das crianças do que eles 

tinham escutado, da problematização que 

eles tinham trazido”. CP8A 

  “E quanto mais fortalecimento do grupo, 

das pessoas, se sente pertencendo, 

confiante...” CP2A 

  “Mais elas agregam, quem tem haver. Quando 

chega uma pessoa que não sabe do projeto, 

eu vivi isso lá, as duas coisas, esse de uma 

pessoa pipocar e falar assim, meu deus eu 

não fico aqui de jeito nenhum porque é todo 

mundo louco e eu quero sentar e as crianças 

pintando elefante de azul e aqui não vai dar, 

como aconteceu ao contrário também de 

chegar uma pessoa que tinha outras ideias 

que não eram as idéias que o grupo tinha, 

mas tinha uma identidade com os princípios, 

esse grupo abraçou e falou vem aqui, vê como 

a gente faz isso, vê de que jeito faz aquilo...” 

CP1A 

  Diálogo entre os CPs: CP1A, CP2A, CP3A e 

CP5A. 

CP5A: “Você tem que construir essa ideia 

do grupo, porque o projeto é dele. Eu relatei 

aqui quando eu entrei que o projeto estava 

na diretora da escola, eu fiquei um ano, pior 

que eu era amiga dela, como eu ia fazer pra 

que eu acabasse a respeitando, eu a ela, um 

ano que a equipe não andou e ela queria que 

eu desse continuidade. Ela achou que eu iria 
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dar continuidade ao projeto, só que eu 

acredito que o projeto tem que ser do grupo 

e não da direção. Então quando ela viajou, 

entrava em uma licença, o grupo parava, você 

tem que dar esse empoderamento, esse poder é 

do grupo não é meu, é do grupo, eu estou ali 

par facilitar”.  

CP2A: “Isso é muito complicado, o que você 

está falando, como no caso do Q. que tem 

um projeto potente, riquíssimo, você entra 

no Q. você fala, isso é prefeitura mesmo e 

todo mundo teme na hora que a diretora for 

embora o que vai acontecer? O que vai 

acontecer com o zoológico, com o bugue, 

com o ateliê de arte, com toda aquela 

organização daquela forma, o que vai 

acontecer? Qual é o gestor que vai sustentar 

aquilo, é muito complicado, tem que ser do 

grupo, essa potência tem que estar no grupo 

e esse é o nosso papel como coordenadores 

fortalecer o projeto do grupo. 
CP1A: “Fortalecer o grupo para que ele tenha o 

seu projeto”. 

CP5A: “É a marca da escola e se alguém saiu, 

eu levo adiante para conseguir em outro espaço 

imprimir uma marca, já aconteceu de 

professoras que saíram e tinham bastante 

solidez e mudaram outros espaços”.  

CP1A: “Aquele grupo ou aquele projeto foi 

tão orientador das crenças daquela pessoa 

que ela optou por não ficar, pipocou, 

pipocou, porque não deu conta daquilo”.  

CP3A: “[...] nisso que a gente vai salvar todo 

mundo, se o cara não quer tem que ir embora 

mesmo, esta história que eu tenho que salvar 

todo mundo, não está feliz vai embora, três 

professoras agora no meio do ano queriam sair 

pra fazer permuta, mas olha, vai ser feliz, olha 

tem isso também, uma hora o grupo vai 

entendendo o que quer, você não se 

enquadra vai embora. 

CP5A: “No fim tem uma coisa você propõe, 

mas a própria pessoa não tem identidade 

com aquele grupo. [...] É esse mesmo o papel, 

deixar marcas, mas não carregar tudo com 

você, você deixa as pegadas na areia, mas não 

precisa levar as conchas”. 

 A COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

COMO 

“Eu acho tão ingrata essa posição, porque a 

gente também é gente. Então muitas vezes a 

gente até quer escutar, mas a gente também tem 
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INTEGRANTE DA 

EQUIPE GESTORA 

as nossas questões. Por isso escutar é muito 

difícil, quem de nós nunca saiu exaurido de 

dentro de uma escola por esse exercício 

contínuo que a gente faz de escutar, muitas 

vezes a gente é colocado numa posição de mãe, 

pelos professores que querem ser tutelados o 

tempo todo que principalmente no CEI na 

EMEI nem tanto, mas no CEI eu vejo pela 

minha prática de ter sido diretora dez anos de 

um CEI que as pessoas regridem muito 

principalmente quando tomam o berçário. 

Então é uma posição muito difícil do 

coordenador, muito difícil e se ele não tem 

uma boa dupla com o diretor. Porque essa 

dupla ela é fundamental. Eu vejo assim, a 

maneira que eu vejo essa dupla é o diretor é 

como se ele desse um sobrevoo sobre toda a 

escola, a comunidade que ele atende, as 

famílias e o território. Ele precisa ter esse 

olhar de águia, sabe de olhar tudo, de dar 

um apoio, a gestão do diretor tem que ser de 

baixo pra cima mesmo. Ele tem que dar um 

apoio financeiro a serviço do pedagógico, 

então ele tem que compreender muito bem 

esse pedagógico porque toda a parte 

financeira não tem que ser o que ele quer 

comprar. Essa discussão ele tem que ter 

muito clara de qual é o projeto que está 

sendo construído coletivamente pra ele 

apoiar financeiramente esse projeto, as 

articulações que ele vai ajudar o 

coordenador a fazer no território quer seja 

com a saúde, quer seja com a formação, com 

espaços de formação, quer seja com a 

ocupação das crianças no território. Então 

ele tem que ter isso muito claro pra fazer 

essa articulação, dos bons brinquedos, dos 

bons livros, então toda essa parte do apoio 

mesmo da infraestrutura ele tem que ter 

muito claro pedagogicamente de qual é o 

projeto pra ele apoiar e dar muito colo pra 

esse coordenador porque esse é o cara que 

está, que vai fazer a roda girar, vai fazer a 

roda girar no sentido de promover as 

interlocuções da comunidade, com os 

professores, porque é o nosso papel, do 

coordenador fazer a ponte das famílias com 

o professores, porque a gente tem que olhar 

para esse processo histórico desses 

professores, estão muito na caixinha, acho 
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que o nosso papel é tirar um pouco as 

pessoas da caixa! E isso é muito difícil, por 

isso que eu acho que talvez a gente é 

diferenciado porque a gente busca essa 

supervisão. [...] De buscar essa supervisão, esse 

apoio”. CP2A 

  “Mesmo as gestoras, às vezes, não tendo 

muito conhecimento da parte pedagógica, se 

ele confia e dá acesso à esse coordenador, o 

coordenador tem plena condição de 

trabalho. Se o gestor interrompe é difícil. Eu 

tive sorte nas EMEIs todas, a parte de gestão 

sempre foi muito tranqüila, mas essa questão da 

formação de grupo, eu acho que é essencial se 

você não consegue um grupo que você consiga 

ter a aprendizagem colaborativa não vai, o 

grupo é pequeno...” CP5A 

  “Eu nos meus dois últimos anos, eu tenho 

sacado que às vezes é melhor, você ser 

sozinha do que você partilhar algumas coisas 

do ponto de vista da gestão. Não por uma 

questão de maldade porque o diretor está no 

outro ponto e aí acaba em vez dele te ajudar 

ele acaba te atrapalhando, na relação, na 

relação com os professores. Porque quem está 

ali com os professores é você. Então eu vejo 

assim essa questão do colo, a imagem que vem 

é, eu pego no colo, agora vai brincar, com o 

professor. Eu vejo assim. No começo eu achava 

assim, colo que coisa mais assim, então se eu 

não tiver essa clareza e o grupo perceber e eu 

colocar o diretor no jogo e ele perceber, eu 

afasto o grupo. Agora se eu estiver sozinha, 

com todas as minhas agruras, com todos os 

meus choros, por isso que é tão importante eu 

vir pro grupo de formação com os pares. 

Porque eles estão na mesma posição que 

você, o diretor pode ser seu super amigo, ele 

pode entender, respeitar seu trabalho, mas 

tem momentos que você não pode contar 

coisas pra ele”. CP4A 

  Diálogo entre os CPs: CP1A, CP3A e o CP5A. 

CP3A: “A gente fala da perpetuação de uma 

equipe que é muito importante, mas também 

você mudar não só de escola, mas de papel que 

você ocupa, vai te dando vários olhares, e vai 

conseguindo ver a particularidade, todo o 

distanciamento, toda a construção...”  

CP1A: “Eu acho que toda gestão tinha que ficar 

dois anos na sala de aula”.  
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CP3A: “Eu também acho. Direção e 

coordenação tinham que ser circular dentro 

da equipe”. 

CP1A: “Tem muito gestor que perde o pé do 

cotidiano”.   

CP5A: “Eu acho que depende da forma que 

se olha isso, eu acho que não 

necessariamente você precise estar lá”. 
CP1A: “Eu falo isso por conta de 

predisposição. Eu conheço muitos gestores, do 

fato de conviver, de ver em reunião que eles 

olham pra prática do outro, com uma 

distância tão grande, distância de crítica, 

distância de julgamento, de certo e errado e 

muitas coisas, que se ele tivesse no cotidiano, 

naquele momento, naquela situação, naquela 

circunstância”.  

CP3A: “Faria até pior”. 

CP1A: “Exatamente”.  

  “Na minha trajetória isso fez toda a diferença, 

eu fiquei dez anos na direção e voltei a ser 

professora e depois fui pra coordenação. [...] A 

gente conseguiu um projeto coletivo de 

verdade, as professoras também sentem a 

necessidade que nós sentimos de grupo de 

estudo, elas tem grupos divididos, elas 

buscam grupo de estudo, elas trabalham 

muito com material não estruturado, mas 

tem algumas coisas que a gente precisa... a 

gente sentiu necessidade de ter uma máquina 

de lavar que só o CEI tem, EMEI não tem... 

Mas porque vocês querem uma máquina? 

Porque a gente lida muito com tecido, o nosso 

projeto é permeado de muita chita, muito tecido 

pras crianças... a gente comprou uma máquina 

de costura. Pra quê vocês querem uma máquina 

de costura? Porque temos um projeto de cultura 

e a gente faz a roupa junto com as crianças, as 

crianças desenham suas roupas e a gente faz 

junto na máquina. É tudo acervo da escola, 

dinheiro da escola, então precisam ser lavadas 

as roupas, é dinheiro público, precisamos 

manter este acervo bacana. Tudo isso conforme 

você vai sendo mais criativo e o projeto vai 

ficando mais bacana você vai entendendo que 

não dá pra separar essa questão mais 

burocrática financeira ao serviço dessa 

construção pedagógica da infância. É muito 

complicado isso pra mim, é uma das grandes 

questões que eu acho na Prefeitura e como 
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eu mudei muito de lugar tanto na gestão ou 

na docência. Eu fiquei dez anos na direção e 

eu voltei pra docência, fui pra coordenação, eu 

transitei muito eu vejo muito complicado, é um 

desafio, um desafio...” CP2A 

  “Essa coisa de sair da zona de conforto, como é 

que eu vou aceitar. Quando eu e T. [diretora], 

nós chegamos aqui enfrentamos essa 

dificuldade das professoras aceitarem. São duas 

pessoas que uma vem de EMEF, uma vem de 

DRE, que eu estava tomando cafezinho, não 

tem experiência de nada, jovem, e agora? 

Vamos desconstruir tudo? Espera aí, não! 

Vamos aparar as arestas agora. Vamos 

colocar no lugar o que estava faltando, sem 

medo de aceitar o novo, se a gente tiver 

medo de aceitar o que vem de novo, nós não 

vamos mudar nunca”. CP4B 

  “E as reuniões todas são muito focadas no 

coordenador, não importa a reunião, se 

reunião de início de ano, se é parada 

pedagógica, é engraçado que mesmo a parte 

administrativa da reunião quem dá o tom é o 

CP, é claro que tem a parte do diretor, mas a 

gente que acaba dando o tom da reunião 
como começar, o que você vai ler no início, o 

que vai ler, isso fica nas costas do CP mesmo”. 

CP8B 

  “Eu concordo e ainda tem uma outra questão e 

agora eu estou compondo a equipe de DIPED e 

eu me encaixo nisso. Hoje mesmo a gente 

estava fazendo a lauda de um curso e o 

público alvo, diretor, a gente nunca coloca 

diretor. Eu lembro a diretora da minha escola 

que reclamava muito disso, ela queria fazer os 

cursos e ela não era público alvo, tem que vir a 

coordenadora, posso ir junto? Você não pode. 

Eu lembro que teve a formação do PNAIC, ela 

queria muito ser formadora, não pode, só 

coordenador pedagógico, coitada, ela 

reclamava muito do quanto também é uma via 

de mão dupla aí, tanto do diretor se 

aproximar do trabalho do coordenador 

como uma visão mais institucionalizada, vai 

focando o trabalho pedagógico no 

coordenador e o trabalho administrativo, 

burocrático e se distanciando do pedagógico, 

fica essa função mais para o diretor. Então, 

tem essas duas mãos que vai distanciando 

mesmo o papel do diretor e faz toda a diferença 
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quando tem um diretor articulado com o 

coordenador pedagógico, faz toda a diferença”. 

CP6A 

  “A minha realidade é muito interessante, estou 

na J., a minha diretora é professora de 

Educação Física, ela foi professora a vida 

inteira e foi parar na EMEI e o que eu acho 

que é bom nela, é a possibilidade de trabalho 

que ela deixa, a abertura de trabalho. Não 

tem apropriação nenhuma do que é 

educação infantil, a realidade dela é o Estado, 

foi professora 33 anos do Estado de Educação 

Física, só quadra, quadra, quadra... embora 

tivesse um trabalho muito bom, mas ela não 

tem a menor noção do que seja a educação 

infantil, isso não quer dizer que não queira 

ter, quer dizer que não formou, mas ela tem 

abertura, ela ouve, tudo bem se querem 

fazer, vamos fazer, se não der certo a gente 

repensa. Nesse momento tão turbulento, 

você ter alguém que diz o que eu faço pra te 

ajudar, eu já estou levantando as mãos para 

céu e agradecendo que ela compra a ideia. 
Olha a gente quer trabalhar assim, porque está 

acontecendo desse jeito, ela diz está bom, não 

tem problema se não der certo a gente volta 

atrás. Vamos pra frente. Talvez porque ela não 

teve conhecimento daquilo porque ela poderia 

dizer não pra todo mundo, fechar a porta dela, 

eu bloqueio todo mundo, não sei o que vocês 

estão fazendo e eu não sei o que pode 

acontecer. Ela não tem esse perfil, pelo 

contrário. Isso é o que está salvando porque nos 

dá a possibilidade de pensar algumas coisas, 

fazer e fazer”. CP5B 

  “[...] Tem vários fatores, não sei se é muita 

cobrança, se é muita demanda dos parceiros ali 

na equipe gestora, isso eu venho pensando 

muito, isso eu acho que está no CEI, na 

EMEI, na EMEF em qualquer segmento, 

esse desafio para administrar esse tempo, 

essas demandas daquilo que a gente 

acredita, porque eu penso que a gente 

caracteriza muito esse burocrático, será que 

tudo é o burocrático e parece que o 

pedagógico não é o burocrático e tem muito 

burocrático a serviço do pedagógico, eu 

também venho pensando muito nisso aí. [...]” 

CP6A 

  “Eu vejo que, às vezes, a profissionalização 
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do papel do coordenador passa muito muitas 

vezes pela falta de clareza de quem ocupa o 

espaço de coordenação. E às vezes recorrer 

ao burocrático é até uma defesa. Eu não sei o 

que fazer, então eu cuido do papel. Eu cuido 

de não sei o quê, então eu fico correndo o 

tempo inteiro e ninguém acha que eu não estou 

fazendo nada. De verdade eu corro, mas não 

cuido daquilo que era meu quinhão, meu 

pedaço”. CP3A 

  “Quando não tem uma gestão bem parceira 

você vira vidraça, mesmo porque a pedra 

vem dos dois lados. Você vai tentando 

conciliar essa questão das demandas, que 

vem dos professores, das famílias, das 

demandas que vem da gestão, se essa 

parceria é efetiva faz muita diferença. Tira 

esse papel de uma certa fragilidade, se essa 

parceria é muito frágil, ele retoma a esse papel 

de estar no meio do tiroteio”. CP1A 

  “Uma coisa é o burocrático, o coordenador 

tem tarefas burocráticas, como o diretor tem 

tarefas sobre as quais muitas vezes a gente 

não gosta, mais é tarefa de ofício e você tem 

que dar conta daquilo, tendo aquilo muitas 

vezes significado ou não, uma coisa é o 

burocrático, outra coisa é o administrativo. 

Eu toda vida avisei meus diretores de cara, 

às vezes sem conhecer que eu era uma 

coordenadora pedagógica, estou há vinte anos 

na rede, eu faço questão de não aprender nada 

do administrativo porque não é meu latifúndio, 

não sei mexer em SIGPEG, eu não sei fazer 

TID, eu não sei mexer com verba porque se eu 

me meter nisso eu abro mão da minha função 

pedagógica. (CP6A: Foi isso o que aconteceu 

comigo.) Eu não substituo diretor em férias, 

nunca substitui, pode não ter ninguém para 

substituir, eu fico responsável pela escola, 

não tem problema, eu sei da minha função, 

mas eu não vou cumprir este papel porque 

quem é que faz às vezes do coordenador? 
Porque que sempre tem que ter alguém para 

cobrir o administrativo e nem sempre tem para 

cobrir o pedagógico, como diz o ditado ‘o pau 

que bate em Chico bate em Francisco’, ou a 

gente está de frente de dois núcleos 

importantes, porque eu acredito que o 

administrativo serve ao pedagógico é esse o 

sentido dele dentro de uma escola, a gente está 
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em um ambiente eminentemente educativo, não 

estou em uma repartição pública com outros 

fins, esta é uma opção minha, eu sei que muitos 

dos coordenadores tem opiniões distintas e eu 

respeito elas, mas para mim isso sempre foi um 

princípio, na hora que eu escolhi ser 

coordenadora pedagógica, eu escolhi ser do 

pedagógico, existe a interface do pedagógico 

com o administrativo claro, na discussão de 

verba, eu estou lá, tête-à-tête para puxar a 

sardinha para o lado das crianças, dos 

professores e de tudo mais, mas no miúdo 

das tabelas, dos orçamentos, da prestação de 

contas, do pagamento, a minha tarefa não é 

essa, a minha tarefa não é essa, então eu 

sempre coloquei isso para os meus diretores. 
Até para a minha diretora que é amiga de anos. 

Ela desde sempre soube que eu fui ser CP dela 

e eu ia ser CP dela. (CP6A: Eu cai nesse erro 

na tentativa de me aproximar, eu achando que 

ao mesmo tempo que estou ali contribuindo 

com as atribuições da direção e achei que do 

contrário seria verdadeiro e eu descobri que 

não, depois de alguns anos que não, na 

ausência do diretor, a coordenadora dava conta 

de qualquer assunto, na ausência da 

coordenadora não. Depois que eu descobri esse 

movimento contrário, depois de três anos, aí 

você já acostumou, já aprendeu, é a CP6A que 

sabe, é a CP6A que vê isso, até você 

desconstruir isso...) Porque a gente também 

forma os diretores. Na hora que eu vou lá 

fazer pagamento pra ele, abrir SIGPEG, 

lançar faltas e tudo mais, eu também estou 

formando um diretor que acredita que a 

função do coordenador se estende a isso, eu 

também estou formando com esta minha 

atitude. Essa atitude é uma atitude 

formativa, é lógico que a gente tem que 

respeitar, a gente pode colocar para discussão, 

mas o meu posicionamento em relação a isso é 

que na escola a minha função é pedagógica, 

tenho que ter muita clareza para não ser 

capturada pra outras tarefas”. CP8A 

  “Eu acho que a escola faz toda a diferença 

nessa articulação, eu já vivi inúmeras 

diferenças com diferentes coordenadores e 

essa relação não é só do trio gestor, é uma 

relação do coletivo da escola, o coletivo da 

escola também pode ajudar nessa relação. 
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Então é assim você pode ter um coletivo, 

minha última experiência, quando a gente 

fala em relação democrática, a gente não 

está falando de um gestor democrático, essa 

é uma discussão que a gente tem aqui no 

CEU, o direito a democracia é o direito de 

uma vida democrática do coletivo, isso 

nunca deve estar assegurado na pessoa ou na 

figura de um grupo, o quê que a gente 

descobriu com isso entrando ou não diretor, 

saindo ou não diretor, tem um impacto? É 

lógico que tem um impacto, mas o impacto é 

mais ou menos intenso a depender do grupo 

e da estrutura democrática que esse grupo 

tem, vou exemplificar. Uma escola com uma 

vivência formativa incluindo os pais, uma 

escola que passava por momentos formativos 

dos pais, então era claro para todo mundo, qual 

o projeto da escola, os princípios, o porquê da 

escola ser daquele jeito, num determinado 

momento a figura do diretor é trocada, é 

mudada, vem a remoção, muda, o diretor que 

chega não compartilha, não só não compartilha, 

mas se assusta com elas e começa dizer o 

seguinte, não, isso não pode, isso não dá, 

exemplos triviais, comer com prato de vidro, 

garfo e faca, isso não, isso não pode, as 

crianças vão se machucar, agora eu vou pedir 

prato de plástico, numa escola que come há dez 

anos no prato de vidro. Eu estou te dando um 

exemplo muito do cotidiano pra você entender 

o seguinte, o que acontece com esse diretor 

dentro dessa escola, ele não muda o prato de 

vidro porque essa discussão perpassa formação 

de professor, conselho de escola de uma 

unidade e as pessoas explicam pra esse diretor 

que primeiro não vai acontecer nenhuma 

tragédia, que as pessoas tem bastante 

experiência nisso, que o prato de vidro não 

quebra na mão das crianças porque as crianças 

são baixinhas, que as crianças são super 

competentes para trabalhar com auto serviço e 

prato de vidro. Enfim, para que ele se 

tranqüilize também, porque esse diretor nunca 

viu prato de vidro, estava chegando lá 

assustado, tranquiliza esse diretor, mas também 

já explica pra esse diretor que o poder não está 

localizado em uma figura (CP6A: Que não é 

assim...) o poder está localizado num projeto 

construído coletivamente e isso, eu acho que 
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é bastante formativo para todo mundo, pra 

mim viver como diferente e o legal é que é as 

claras dessa forma, é chamar o diretor para 

uma reunião de conselho de escola e explicar 

a história do prato de vidro, é botar o prato 

de vidro na reunião de formação dos 

professores para que as professoras contem 
e ele tranquilize e que ele possa dizer da sua 

falta de coragem com aquilo, estou pegando o 

exemplo do prato de vidro para dizer que existe 

uma cultura de um coletivo que fortalece essa 

relação ou não, porque na rede tem de tudo, 

porque às vezes para um coletivo é muito 

interessante que o CP não se dê com o 

diretor e nem com o AD [assistente de 

direção] porque aí eu tenho três pessoas 

isoladas com as quais as coisas não estão 

dando certo, há grupos que se beneficiam 

desse tipo de relação e há grupos que não se 

beneficiam, porque tem um projeto em 

comum, porque a gente tem que pensar o que 

nos une, é isso, nos une uma concepção de 

criança que tem prato de vidro no almoço, e 

prato de vidro isso foi uma conquista, as 

pessoas estão antenadas naquilo que elas 

contam a história, olha tinha uma época que 

não era assim, mas eu fiquei pensando nisso, 

nisso, nisso, e vi que era muito importante o 

auto serviço, porque aqui a gente defende uma 

educação participativa, autônoma, com 

direito de decidir e se ela tem o direito de 

decidir, ela tem o direito de decidir a 

comida, aquilo não é só casual, é histórico e é 

fundamentado. E esse diretor ou ele entra 

nesse jogo ou vai ter uma hora que ele vai 

falar eu não sou dessa tribo, não sou dessa 

toada, mas enfim, eu acho que todo sonho de 

um coordenador pedagógico é ter um diretor 

articulado a ele, eu acho que é um esforço 

que a gente também faz na formação desses 

diretores que também tem uma visão muito 

burocratizada, também é exigido uma 

burocratização do seu cotidiano 

excessivamente, mas com a minha 

experiência com diferentes diretores, 

também passa por uma opção desse diretor. 

Eu convivi com diretores com opção de nunca 

se desvencilharem do pedagógico e essa opção 

garantiu a eles esse terreno, é uma opção. Eu 

tive diretores que falou pra mim eu sou 
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administrativo você é pedagógico ‘talquei’ e é 

isso. E você vai dando notícias e vai tentando 

trazer aqui esse cara altamente burocratizado, a 

gente está falando com três pessoas aqui, mas 

se a gente for falar com os coordenadores da 

rede, quantos coordenadores da rede são 

burocratizados no administrativo, porque se eu 

quiser trabalhar no administrativo o dia inteiro, 

eu não estou dizendo que eu não vou trabalhar, 

eu vou trabalhar muito no administrativo o dia 

inteiro, mas são opções que a gente faz dentro 

desse coletivo que são muito importantes de 

serem garantidas. Mas, eu acho que há um 

tensionamento sim, importante, ter um 

diretor pedagógico é nosso sonho de 

consumo enquanto coordenador pedagógico, 

nem sempre é assim, e a gente tem o desafio de 

como a gente constrói essa relação nesse 

sentido. A minha última escola houve um 

momento dessa escola, eu trabalhava com a 

gestora do CEU, saiu CP e diretora para vir pro 

CEU, em uma escola que sempre teve um 

trabalho coletivo historicamente, com questões 

muito intensas ao debate de gênero na 

educação infantil, o debate étnico-racial na 

educação infantil, ao trabalho com território e a 

comunidade inserida lá dentro, a gente faz, a 

escola tem uma história de visitas a 

comunidade com fundamentos sócio-

antropológicos há mais de dez anos, então tem 

um acúmulo de conhecimento nessa área e 

quando sai coordenador e diretor, em uma 

época que não tinha AD, não tem AD, o que 

acontece sai diretor e coordenador, o que 

acontece com essa escola? A gente poderia 

pensar que esse projeto de escola coletiva, 

democrática, antenada com as questões do 

território, com as desigualdades, poderia 

sofrer algum tipo de traumatismo, o bacana 

é a gente quatro anos depois olhar para trás, 

eu tenho clareza que a hora que eu voltar 

para escola, ela está melhor do que eu deixei, 
bem melhor, as professoras que foram assumir 

direção, coordenação, e aí teve o AD, elas 

avançaram, de uma forma espetacular, a graça 

desse movimento é isso, ou seja, aquele 

projeto, eu estou colocando aquele projeto, 

diferente de outras experiências que eu tive, de 

maneira exitosa. O que eu quero caracterizar 

com isso é o seguinte quando a escola tem uma 
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cultura e um coletivo, é claro que eles sentiram 

a saída de um diretor que estava lá há muito 

tempo, que elas tinham uma afinidade 

tremenda, um coordenador que estava lá junto, 

é claro que a gente sente falta, mas não deixa o 

projeto da escola cair e eu digo pra elas sempre, 

que uma das minhas maiores felicidades é 

quando eu chegar eu vou ter uma escola tão 

mais avançada do que já era naquele momento 

histórico e a escola fica e a escola se fortalece, 

isso foi muito bacana, essa experiência foi 

muito bacana e as meninas estão lá fortes e 

firmes, valentes no projeto, é uma escola com 

uma alta rotatividade de professoras. Por quê? 

A gente aqui na zona sul tem recebido uma 

grande quantidade de professores da zona leste, 

ingresso de concurso, isso tem sido uma 

característica das nossas escolas. Então a gente 

fica um ano com esse professor, faz formação, 

no final do ano ele vai pra zona leste, é uma 

escola que tem um núcleo que permanece lá 

firme e forte, mas que também tem uma 

rotatividade, o que eu quero dizer tem um 

coordenador, tem um diretor, mas tem a 

competência de um coletivo que é professor, 

que é equipe gestora, que é pai, que é todo 

mundo, porque é interessante você ter pais 

altamente argumentativos, como na questão 

do prato de vidro, mas porque o ‘Sr. Diretor 

quer tirar o prato de vidro’. Tinha pai lá com o 

poder de uma argumentação de um professor, 

ele sabia o porquê ele queria prato de vidro 

para o filho dele de dois anos de idade, essa é 

uma força que está além de nós, enquanto 

equipe gestora, eu acho que isso é o bonito de 

tudo. Eu acho que o coordenador tem esse 

papel de fazer boas perguntas e tal, mas a 

gente tem um papel de ir se tornando 

invisível no contexto. O contexto tem que 

caminhar por si, é claro que a gente é uma 

figura que está lá que ajuda e que contribui, 

mas é um pouco disso de como tornar, como 

esses projetos podem nascer com uma 

autoria coletiva, isso é muito difícil, isso que 

eu estou te contando é a única da minha 

história das coisas avançarem fortemente, 

mas eu acho que é uma possibilidade por isso 

que eu falo de uma cultura do coletivo tem me 

desafiado a pensar, quais são os elementos que 

compõe essa cultura formativa do coletivo que 
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não está não só no âmbito do coordenador, mas 

que invade o grupo inteiro, eu acho que são 

muitos fatores que influenciam na formação 

nossa enquanto coordenador também, você ter 

uma gestão democrática, você trazer os pais 

pra essa formação, você ter um vínculo, você 

estabelecer uma relação de respeito, ética e 

compreensão desses professores e trazer isso 

pra seriedade formativa que isso tem, 

quando a gente foi discutir princípios de 

avaliação, é claro que a gente leu muitos 

textos de avaliação, mas os princípios 

nasceram do grupo, eles foram 

sistematizados, foram devolvidos para esse 

grupo, os pais também participaram disso 

em uma época que não tinha indicadores. Na 

hora que eu construo princípios de avaliação 

a co-autoria traz corresponsabilidade, se eu 

tenho um coletivo que é co-autor daquele 

projeto, ele também é corresponsável, se dá 

certo, se dá errado, sou eu também que estou 

implicado, o grupo se sente implicado 

naquilo. Eu acho que é o desafio da 

coordenação provocar o sentido desse 

pertencimento e eu acho que há 

metodologias que a gente busca que nos 

ajudam na estruturação disso da escuta, de 

fazer sentido, de trazer devolutivas pras 

falas desses professores, de dizer que essa 

fala tem um conteúdo, não é uma fala de 

opinião, às vezes é conteúdo importante de 

estudo, é fonte de conhecimento para os 

outros para os outros professores da 

unidade, eu acho que é um monte de coisa 

junto nesse emaranhado. Você já viu na 

remoção quando o pessoal vai fazer a lista, 

nessa escola aqui é fulano de tal, se você não 

gosta de documentar, não vai pra lá. As escolas 

acabam criando identidades que não estão 

personalizadas no coordenador, no diretor, 

mas nessa cultura institucional. Eu te falo 

isso porque essa última escola que eu estive 

chegou uma professora de remoção e ela 

chegou exatamente assim, eu vim pra cá 

indicada, a gente olhou e como assim? Lá na 

escola X, a diretora de lá não gostava daquilo 

que eu fazia, então ela mandou eu vir pra cá, 

porque aqui é o lugar que eu posso fazer tudo o 

que eu quero, que bom que ela veio, estávamos 

muito afinadas com as coisas que 



285 

 

acreditávamos, mas pra você entender que a 

gente está na mesma rede, no mesmo bairro e 

as práticas daquela professora que trabalhava 

com bebês e lama, bebês e água, bebês e 

parque, bebês e árvores penduradas e bebês e 

tudo mais que ela pensava, incomodava na 

escola original dela porque destoava do pensar 

daquele coletivo, para que ela não sofresse e 

para que a escola não sofresse, o que fizeram 

com ela, ela era nova na rede, olha vai pra 

escola X, porque lá você vai poder fazer tudo 

isso e ela foi. Nós ficamos todos muito felizes e 

as crianças principalmente, mas o que se 

desdobra é a mesma coisa que a gente fala do 

professor, isso também vale para o 

coordenador quando eu falo que tem coisas 

que a gente aprende, mas que ninguém 

ensina, esse coordenador que é fechado para 

a formação dele enquanto formador é um 

desafio, porque na verdade enquanto o 

professor impactua uma sala, ele impactua 

uma escola inteira, ele impactua uma escoa 

inteira. [...] Então do ponto de vista da 

formação de formadores, a discussão é muito 

próxima dessa que a gente faz com os 

professores, quer dizer que fontes são essas que 

eu assumo pra mim, fonte de conhecimento, 

como coordenadora que vão dar conta do 

trabalho que eu faço formativo, esse 

coordenador tem que estar dentro da sala, junto 

com os professores da sala, no sentido da 

cumplicidade, não é invadindo o espaço, não é 

isso, mas eu tenho que estar muito próximo 

com o meu grupo desde a hora do almoço, 

neste CEI que era o meu último eram quase 

300 crianças, na hora do almoço eu tinha que 

dar almoço para as crianças é fato, das dez e 

meia ao meio dia eu não respondia e-mail, eu 

não sentava na frente do computador, eu tinha 

trezentas crianças pra comer, os meus 

professores sozinhos, eu não podia deixar a 

turma, eu acho que a presença... e não era só eu 

a secretaria fechava, ficava um ATE [assistente 

técnico educacional] atendendo, mas ia todo 

mundo diretor, coordenador, ia dar comida para 

os bebês, ajudar pra eles não terem um tempo 

maior de espera que eles já tinham e eu acho 

que a presença física nesses momentos ela 

também é formativa, eu não estou falando 

com coordenador de gabinete, nem com 
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diretor de gabinete, eu estou falando com 

um cara que organiza cadeira, dá almoço 

para as crianças, que quando falta professor 

vai pra sala, a gente troca fralda, a gente não 

tem problema nenhum quanto a isso em 

absoluto, eu brinco que a maior diversão nossa 

era quando a gente podia ficar com os bebês, 

porque a gente trocava, conversava, brincava 

que para nós duas em especial era muito mais 

bacana do que às vezes fazer tarefas altamente 

burocráticas, mas eu penso que essa presença 

física, companheirismo com os professores, até 

para você entender qual é o problema, eu não 

entendo o horário de almoço na teoria, eu tenho 

que estar lá no horário de almoço, eu tenho que 

viver a correria, eu tenho que olhar para cara do 

bebê que está esperando, eu tenho que pensar 

junto com a cozinheira como eu vou fazer para 

resolver aquilo, isso é formação também e o 

que eu quero ressaltar também que essa 

presença física integrada ao pedagógico, ela 

também é uma presença produtiva, para 

além dos textos, das discussões do horário de 

formação, e tal, a gente vai fazendo formação 

no cotidiano. O jeito como eu falo com o bebê 

quando eu estou no parque com ele, ele 

também é formativo, quando o professor vê 

como eu brinco com o bebê no parque ele 

também está entendendo qual é a concepção de 

brincar com bebês em parque que a gente está 

defendendo, por isso que eu falo que o desafio 

nosso é essa coerência desse tensionamento 

da distância entre o que a gente discute e o 

que a gente faz, portanto a gente tem que 

discutir e fazer também porque se não a gente 

fica com uma perna só”. 

“[...] eu acho que todo sonho de um 

coordenador pedagógico é ter um diretor 

articulado a ele, eu acho que é um esforço 

que a gente também faz na formação desses 

diretores que também tem uma visão muito 

burocratizada, também é exigido uma 

burocratização do seu cotidiano 

excessivamente, mas com a minha 

experiência com diferentes diretores, 

também passa por uma opção desse 

diretor”. CP8A 

  “Numa crença de que a educação parte do 

diálogo dos diferentes, eu quero os diferentes 

comigo na roda da formação. Quando a 



287 

 

gente fala de autoridade em relação ao 

coordenador ou de liderança eu acho que a 

gente tem uma luta diária que não é simples, 

que é como eu me torno uma liderança 

legitimada na minha escola, 

hierarquicamente eu já sou uma liderança 

instituída, mas a gente sabe também que 

posso estar lá institucionalmente dizendo, 

mas as pessoas não me acreditarem como 

parceiro que pode estar colaborando junto, 

que pode ser cúmplice nessa caminhada, que 

tem que ser respeitoso com as diferentes 

posições que as pessoas colocam. Então, eu 

acho que essa característica do coordenador 

pedagógico a gente vai construindo junto 

com o nosso grupo, ela não é dada pra nós, 

[...]”CP8A 

  “[...] se você não se mostrar como aquele que 

é mais experiente e elas percebam que você 

tem algo a contribuir, você é visto como uma 

peça de decoração. [...]”CP3A 

  “Há algo no coordenador que é realmente 

ligado à liderança, ai eu concordo com a fala 

da CP1A que é ligado a uma questão dessa 

talvez uma facilidade, não sei dizer, de trânsito 

em grupos, principalmente da escuta. Eu acho 

que a escuta é essencial. Você conseguir 

perceber aquela fala que não está explícita, 

mas é aquela que você tem que atuar, onde 

está a questão ali, pra você movimentar o 

teu grupo. É postura”. CP5A 

  “Posso falar, eu penso assim, as coisas estão 

interligadas, se eu tenho um plano de 

formação, se eu tenho a questão das 

devolutivas, se eu tenho a questão do 

vínculo, a liderança está estabelecida, eles 

vão te localizar, porque eles sabem que você 

tem um saber fazer ali, não saber por saber, 

mas porque você está ali no grupo, você não 

está só cumprindo uma hora coletiva ou 

passando pela escola como vigia ou coisa 

assim, que seu olhar não é de vigia se está 

fazendo, se não está fazendo, elas te localizam 

ali que não é uma liderança, não é questão 

de poder centralizado, mas é uma questão de 

confiança, é uma relação de confiança do 

tanto que eu sei e posso informá-lo e do 

quanto que eu não sei que posso informá-lo 

com essa questão ética. Eu vejo assim, as 

coisas tem que estar redondas, a gente tem que 
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ter clareza, claro eu tenho a escuta, mas tem 

coisas que eu tenho que cutucar, faz parte, eu 

digo que é a casca, é formativo, eu posso ir lá 

conversar, eu sempre tive coordenadores que 

entravam na minha sala, pra começar eu não 

fechava a porta, a minha sala era sempre uma 

zona, as crianças se movimentavam pra 

caramba e o que acontecia ela sabia que podia 

entrar na minha sala e estava rolando o 

negócio. Eu fui ser coordenadora eu achava que 

também podia entrar nas salas, elas olhavam 

assim e eu ouvi o que essa mulher está fazendo 

aqui dentro e até hoje eu entro na sala delas 

peço licença, porque eu sei que lá é o lugar 

delas, só muda o espaço, mas elas estão ali na 

docência. Eu aprendi isso com bons 

coordenadores, o respeito pelo trabalho, 

então eu trago, toda vez que eu saio para ir 

pra sala eu lembro da pessoa, sabe essas 

coordenadoras que ficam, acho que quando 

tem isso, a gente consegue ter as coisas 

redondas, as pessoas têm as experiências 

pessoais que as pessoas trazem. Eu falo que 

eu tive bons coordenadores, mas teve gente que 

não teve experiências muito boas”. CP4A 

  “Eu concordo com você nessa história das 

duas lideranças que é institucional, 

normativa, assinar papel e dessa liderança 

que é o reconhecimento do grupo à essa 

figura de articulação, essa figura de buscar 

saber conjuntamente. Eu fico um pouco no 

fio da navalha porque em alguns momentos o 

grupo tem que ver em você, claro com toda 

essa humildade do não saber, o grupo tem que 

ter em você alguém que busca, alguém que 

quer aprender, de alguém que sabe coisas, de 

alguém que também é uma referência 

inspiradora, eu acho que isso traz pra gente 

uma responsabilidade muito grande. Quando 

eu viro pro grupo e falo que eu resolvi 

estudar tal coisa, descobri que não sei o quê, 

eu também estou falando para esse grupo eu 

não sei, estou indo atrás, isso vai mudar o 

meu jeito de pensar, então é essa a 

possibilidade desse humano aprender e a 

hora que eles vêem esse exemplo no bom 

sentido, não no exemplo a ser seguido, eu 

acho que isso convoca a uma liderança, do 

mesmo jeito que essas relações. Essa relação 

com a pessoa, a relação com o saber podem 
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dar pra gente uma sensação de uma 

liderança imposta debaixo pra cima, do 

grupo para esse líder, da instituição, da 

normativa, só pela norma, só pela lei, acho 

que isso é o grande desafio. De repente é ir 

pro PEA não porque é obrigada ou porque 

ela vai me dar falta. Eu vou pro PEA porque 

a discussão que vai ter lá, vai ser boa, vai ser 

pra caramba”. CP1A 

  “Eu acredito muito que a liderança as 

pessoas que validarão teoricamente são as 

pessoas que estão lá, eu acredito que muda a 

minha liderança e ela acontece, isso eu 

também falo das pessoas que passaram na 

minha vida enquanto eu estava como 

professor, dos cursos, das formações que eu 

frequento e tudo mais, se dá pelo que eu vejo 

da relação que o outro tem com o saber. 

Tem gente que eu olho e falo ele sabe do que 

ele está falando. (CP1A: Tem propriedade.) 

Tem propriedade, ter uma liderança nesta 

dimensão que eu estou dizendo, ela se dá 

neste encontro, é tanto que eu tenho várias 

professoras que dizem isso, eu não gosto de 

vir aqui porque eu tenho que estudar, você 

vai me fazer escrever eu não gosto disso, mas 

eu não tenho como não olhar pra você e 

dizer assim ele não saber daquilo que ele 

está falando, eu posso até não concordar, eu 

posso até não querer, de primeiro momento 

fazer aquilo, eu não posso olhar pra você e 

não ver uma pessoa legitimada naquilo que 

você está falando. Eu acho que a liderança se 

dá muito nesse encontro. Então quando a 

CP1A fala, eu falo isso no dia da atribuição, eu 

fui uma ano antes para escola, literalmente me 

apresentar, o princípio é qual, não pode 

infringir os princípios da Pedagogia da 

Infância. Então elas sabem está lá passando, 

professora isso está errado, por isso, por isso, 

por isso, então daqui a pouco elas contam. 

Você é a primeira pessoa que fala assim bom 

dia, está errado puxa orelha, se está certo, sim 

agora está certo. Não é porque hoje eu não 

acordei bem que eu vou fingir que não estou 

vendo, aí no outro dia eu não acordei mal, não, 

é a mesma condução independente das pessoas 

como forem, os mesmos princípios que estão 

sendo seguidos, as concepções são claras e 

quando acontece alguma coisa que não  de não 
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saber, tranqüilo”. CP3A 

  “As pessoas lêem a gente, enquanto líder, 

elas sabem, até onde dá pra ir, tudo bem, a 

gente vai conciliar, vai conversar e qual o 

passo que vai estar ferindo o direito da 

criança, daí não pode dar, simplesmente não 

dá. Eu acho que essa clareza o que você falou 

de propriedade, ou de conceito, ou de 

concepção sua que fica claro para o grupo.” 

CP1A 

  “Eu compartilho de tudo isso, eu vejo que o 

coordenador se aproxima muito da 

liderança do professor, a identidade já está 

meio criada ali, [...], eu escolhi a 

coordenação estar lidando com o 

conhecimento, na formação, então pra mim 

isso é muito forte. Eu acho que quando você 

está nessa relação com o professor é 

exatamente o papel que você exerce ali, eu 

estou em relação ao professor e ele está na 

sala dele. Tem professor que você não 

consegue essa liderança com os pequenos, 

tem criança que subestima aquele professor, 

esse professor toca nessa criança, não toca, 

agora o que eu toco no meu grupo de 

professores. [...] Mas o que eu tenho que 

fazer? O meu grupo ter um bom 

relacionamento pra eles compartilharem, 

porque em cima da fala deles é que eu vou 

atuar, isso de certa forma elas reconhecem. 
Você tem o teu conhecimento, que é o 

conhecimento teórico, aquele olhar da escuta, 

olhar essa prática, essa questão que vai além, 

eu acho dessa fala isolada com o professor, isso 

que é um trabalhado colaborativo, eu não posso 

visualizar um trabalho de coordenador com 

uma equipe quebrada. Eu acho que essa relação 

do humano é complicadíssima, quando eu 

tenho alguém emperrando, eu tenho que atuar 

nessa forma dele se relacionar com o outro. Se 

você trabalha com aprendizagem 

colaborativa, você tem que trabalhar as 

questões de convivência porque se eles não 

tiverem essa confiança... [...] O papel do 

coordenador é complicado nesse sentido, 

vem a legitimação quando ele percebe esse 

movimento. [...] esse movimento que atua 

nessa formação, do acompanhamento do 

professor, esse encantamento, tem uma coisa 

da paixão. Então você mostra para esse 
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professor que você vai atrás, que você corre, 

[...] E faz diferença elas participarem do grupo 

que colabora entre si. A Mônica sempre usava 

essa expressão e eu acabei carregando pra 

dentro da escola aquela coisa da prática 

apoteótica, elas ficavam lá no final, não no 

processo, você resgatar isso, perceber como 

aquele caminho é importante, elas vão aprender 

com o outro. [...] Se você toca esse outro de 

alguma forma você já está trabalhando com 

essa legitimação, [...] ”. CP5A 

  “Eu acho que pra mim esse avanço, nessa 

minha experiência, só fui coordenadora em 

uma escola, o que me fez avançar nesse 

desafio foi a relação de confiança. Eu 

percebi com o tempo que esse papel de 

liderança só consegue numa relação de 

confiança. Essa confiança veio da 

compreensão de que da mesma forma que eu 

demorei para me consolidar numa 

concepção, estudei muito, busquei muito, 

isso foi sendo construído ao longo de alguns 

anos e quando eles percebiam que aquele 

histórico deles construía aquele profissional 

daquele momento, aí eu tive que respeitar 

aquele momento deles e nessa relação de 

confiança e eu fui conseguindo aos poucos 

exercer esse papel de liderança e construir 

algumas coisas. Consegui desconstruir 

algumas coisas naquela unidade, outras não, 

mas sempre nessa relação de confiança, eles me 

falavam isso, a gente tinha essa relação aberta 

pra fazer esse tipo de diálogo em que 

desconstruir concepções, colocar nossas 

contradições para discutir é numa relação de 

confiança.  Não é a minha concepção que é a 

certa eu vou chegar mudar, mais é a 

compreensão que eles viveram uma outra 

história, um outro momento, outros estudos 

que formaram aquele profissional que eles 

eram ali naquele momento e da mesma 

forma que eu demorei um tempo para 

construir tudo isso, eles também tinham o 

tempo deles e isso foi acontecendo ao longo 

de alguns anos e a gente foi percebendo uma 

mudança na unidade. Eu acho que essa 

confiança do coordenador com o grupo de 

professores. Eu acho que isso é essencial, se 

não vira aquele tipo de relação de defensiva, do 

time de lá e do time de cá e não há voz. Na 
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minha experiência foi assim”. CP6A 

  “[...] porque se eu for para um outro grupo 

talvez eu me construa diferentemente 

também como coordenadora. Então, quando 

eu estou falo de profissionalidade, é uma 

profissionalidade em construção e dialógica 

com o meu grupo, é lógico que eu tenho 

princípios pra mim que vão ser caros pra 

sempre, mas a medida que eu dialogo com 

novos grupos, esse princípio vai ganhando 

novas formas e novos desenhos. Eu acho que 

são algumas coisas que tem me preocupado 

nessa caminhada da coordenação que é essa 

questão da escuta dos professores e eu acho que 

é colocado aqui na livre docência da Mônica é 

uma verdade importantíssima. Eu acho que 

esse é um desafio e na rede a gente lida com 

professores em diversos momentos de sua 

vida profissional, da sua vida conceitual... 

Então quando a gente lê assim que os 

professores, eles têm esta coragem ou esse 

desprendimento de dizer a gente está diante 

de uma cultura escolar também, eu acho que 

é um pouco disso que todo mundo persegue, 

onde as pessoas se sintam bem confiantes de 

se colocar porque a graça do diálogo está aí, 

a gente está em formações e não só em 

formações, não só para coordenação, mas 

em outras formações no decorrer das suas 

vidas, percebem que os silenciamentos na 

verdade não são concordâncias e a pessoa 

não se coloca ao aprender e aí eu concordo 

muito com essa primeira frase, o nosso papel 

é fazer as pessoas pensarem, mas não é fazer 

pensar como a gente pensa, é fazer as 

pessoas pensarem sobre os seus fazeres. Eu 

acho que do ponto de vista da Pedagogia que 

não tem como formar se o cara não tiver 

uma reflexão crítica sobre a prática dele, aí 

eu aprendi uma coisa com a Mônica que tem 

coisas que eu aprendo, mas que ninguém me 

ensina”. CP8A 

  “Uma coisa que eu aprendi muito na 

convivência com a CP8A que vem me 

ensinando tremendamente, tem sido 

extremamente rico, é assim quando a gente 

parte do princípio do direito da criança, isso 

acaba muitas vezes com o argumento do 

adulto, não quero, não vou, não gosto, não 

acho, é melhor não, enfim. Eu acho que olhar 
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para esse direito que a criança tem, muitas 

vezes faz com que esse diretor, esse assistente, 

este colega entenda que para além de uma a 

série de questões que eu coloco eu preciso 

enxergar uma questão que é maior que é assim 

é importante você fazer meu pagamento é 

importante não tenha dúvida disso, mas mais 

importante do que você fazer o meu pagamento 

é você saber o que acontece com as nossas 

crianças que é aquilo que gera nosso 

pagamento, é o básico do básico, nós estamos 

aqui pra quê e por quê? Então, eu acho que 

assim é sentar e discutir com esse coletivo da 

gestão, com a equipe gestora essas questões 

do o porquê nós estamos aqui, que princípios 

são esses que a gente defende, que direitos 

são esses que as crianças tem e eu enquanto 

coordenador pedagógico eu tenho obrigação 

de garantir, que você enquanto diretor tem a 

obrigação de garantir, porque não adianta 

ter direito, se eu não garanto o direito que 

ele tem, o direito não está no papel, o direito 

está na vida de verdade e muitas vezes de 

verdade eu acho que assim, não sei se o 

termo é má vontade, mas enfim, na verdade é 

que a burocracia vai fazendo com que o diretor 

se isole numa caixinha, e o assistente se isole 

em outra caixinha. O dia a dia que a rotina 

impõe e muitas vezes eu me deixo solapar pela 

rotina, porque tem diretores que se negam, 

dizem eu tenho muita clareza do que eu vim 

fazer aqui e eu tenho que olhar para o 

pedagógico, não tenha dúvida disso. Estou 

aqui, isso aqui é uma escola, não é uma 

empresa, eu tenho que dar conta de uma 

série de questões, mas eu não posso perder 

de vista o foco e objetivo do meu trabalho, 

mas infelizmente, isso não é o coletivo de 

todo mundo e eu acho que também faz parte 

enquanto papel de formadores, formar esta 

equipe, quando eu digo formar, é questionar 

que olhar é esse que você tem, que tipo de 

olhar você tem e você pode vir comigo nisso. 
Eu acho que caminhar por aquilo que é o 

direito das crianças é uma via que te fortalece 

no argumento, não sei, eu vejo assim”. CP7A 

  “Isso é o que me incomoda com o trio gestor 

é se alguém falta o CP tem que suprir, pra 

sala de aula primeiro vai o Assistente de 

Direção (AD), (CP3B: Nós não temos...) na 
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questão do concursado,  do CP concursado, se 

faltar um professor, vai primeiro o AD, depois 

o diretor e depois o CP, isso já está posto... na 

EMEF não vai ninguém, cinco salas sem 

professor, como três pessoas vão cuidar de 

cinco, não tem como. Se o AD está de licença 

ou faltou, o CP vai cobrir o portão, o que o 

AD fazia que não pode ser deixado, ele vai 

fazer. O CP está lá respondendo seja lá o 

que for, tem que fazer a prestação de contas, 

corre lá ele fazer, a gente fica pelo menos de 

corpo presente tentando fazer por uma 

solução. Está sem o CP, isso me irrita, se 

você foi numa reunião, se você foi no médico e 

não voltou, isso me irrita, não é muito comum a 

falta do CP, a gente procura não estar ausente. 

Se você deixar as suas coisas de PEA do dia 

tal, com os livros de registros e não deixar 

um professor, para ir pegar, a direção não 

pega e leva na sala dos professores é porque 

não há o hábito dele, não é do diretor fazer isso, 

não é, não tem isso, se o CP não está o diretor 

no máximo dá uma passada para ver se os 

professores não fugiram... Pensa, têm que ter 

uma equipe gestora fechada, acreditando 

naquilo, os três, depois os professores e 

depois as famílias”. CP8B 

  “Tem lugar que tem uma liderança 

estatutária, uma liderança normativa, faz 

parte da atribuição essa liderança, mas ela 

não significa nada, se ela não for de verdade. 

(CP5A: Se ela não for legitimada.) É. De 

verdade se você não tiver a ocupação desse 

lugar e quem dá esse lugar não sou eu é o 

outro, é o outro que coloca nesse lugar da 

liderança porque eu já tenho isso 

empossado, a verdade é que essa liderança já 

está normatizada, mas quem tem que me 

colocar é o outro e eu acho que algumas 

coisas nos colocam nesse lugar. Primeiro uma 

humildade, um respeito pelo outro absurdo 

porque nós também gostamos que as nossas 

lideranças nos coloquem nesse lugar. Essa 

possibilidade de enxergar como é que funciona 

pra mim, como eu gosto de ser tratada, eu gosto 

de ser tratada com respeito, que me ouçam, que 

minimamente eu possa falar e ouvir, eu gosto 

então eu me coloco nesse lugar de respeito, 

dessa articulação dessa escuta, porque eu acho 

também que não adianta a gente só escutar, 
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mas articular essa escuta, têm muita fala de 

professor, ele não é um bom coordenador, 

porque ele não conseguiu articular as falas 

desse grupo, com esse grupo, com esse grupo, 

isso criou  duas, três escolas, porque o cara não 

conseguiu articular. Então a gente tem que ter 

uma escuta articulada, acho que a gente tem 

que ter também um espírito de alegria, isso é 

muito particular meu, eu acho que alegria num 

grupo mobiliza as pessoas para o 

encantamento, eu acho que também faz parte 

dessa coisa da sensibilidade, acho que a coisa 

sisuda é muito chato, é muito chato trabalhar 

com grupo sisudo, isso é uma marca, as pessoas 

falam, quando você não está é tudo tão mais 

triste, eu acho que tem uma potência na alegria, 

essa é uma marca que eu gosto de carregar 

comigo independente do cargo que eu estou, 

acho que o espírito da alegria, é um espírito da 

infância, é um terreno que fertiliza quando tem 

alegria, eu acho que isso que ela falou é muito 

forte da confiança, quando você tem o respeito, 

a humildade, a humildade que eu estou falando 

não é a humildade católica, é a humildade do 

saber que eu não sei tudo e você não sabe tudo 

e que eu não sei muita coisa e você não sabe 

muita coisa e na comunhão do saber eu posso 

aprender com você e você pode aprender 

comigo, saber isso nos coloca em lugar de 

humildade, eu não sei tudo, porque a gente só 

consegue escutar quando a gente sabe que a 

gente não sabe tudo, eu sei um monte de 

coisa, que o outro sabe um monte de coisa e 

compreender isso te coloca em uma posição 

de humildade, isso cria confiança, o outro 

sabe que você não vai ficar em uma situação 

de julgamento, que você não vai ficar 

antecipando, então eu já vou antecipando, 

colocando uma barreira que você não sabe e 

de verdade tem o desejo de querer aprender, 

[...]. Eu vim com o propósito, profundo 

propósito de poder aprender, eu sabia o desafio 

que eu tenho na mão, mas eu tenho um 

profundo desejo de aprender, essa potência de 

poder trabalhar no território que a prefeitura 

está me dando a grande possibilidade, grande 

privilégio de estar nesse lugar, é um lugar que 

eu nunca transitei e de poder aprender. Eu acho 

que tem aí um espírito carregado de liderança, 

de sempre querer aprender, de sempre ser um 
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buscador, de aprendizagem, de conhecimento, 

isso nos coloca em uma posição de verdade”. 

CP2A 

  “Quando eu fui pra EMEI eu tinha saído na 

gestão de 2005, logo que foi instituído o Ler e 

escrever, eu fui de DOT [atualmente se chama 

DIPED], então eu cheguei com muito material 

e um olhar de formador na educação infantil. 

Uma das primeiras reuniões que a gente teve eu 

mostrei um monte de atividades que não eram 

delas, que eram bem próximas que elas 

analisariam as atividades, aquelas que a gente 

recebe um monte para xerografar. Eu falei para 

elas escreverem os objetivos daquelas 

atividades, por exemplo, pontilhar a letra A, 

que poderia ser pontilhar um ideograma, não 

vai fazer a criança assimilar o A porque ela 

poderia estar fazendo qualquer ideograma, 

qualquer coisa, foram atividades dessas que a 

gente sabe que não vai levar, a gente quer que é 

repertoriar e eu  tive uma professora que veio 

com 35 cadernos na mão, sentou na minha 

sala, o que eu faço com tudo isso aqui, agora 

você está  falando que nada disso aqui vale e 

nem foi nestes termos, não foi nestes termos, 

foi uma coisa super tranquila. Depois que a 

gente elencou os objetivos eu fui checando 

junto com elas, será que isso vai chegar 

nisso, quais outros caminhos, é uma que até 

hoje está com o caderno lá. (CP8B: Tem 

coisas que são concretas na visão e dá 

segurança, ai você vai tirar o chão da pessoa, o 

que você faz com uma professora sem chão, 

você perde a professora) Datas comemorativas, 

o professor até concorda que não cola mais, 

mas ele não sabe o que fazer no lugar delas e 

tem que levar uma construção, ser algo 

comprado pelo grupo. Nesse ano a gente 

conseguiu quebrar com as datas, mas aí eu 

fiz a reunião de pais, a gente tem 9 salas 

cada período, eu fiz com as dezoito salas, os 

pais cobrando e o professor, senão está 

convencido, fala a coordenação não quer, a 

direção não quer mais que faça, você fica 

com essa culpa e essa luta, você tem que 

conscientizar os pais e os professores foi bem 

difícil, eu fui bombardeada porque foi perto 

da Páscoa mesmo, entre carnaval e páscoa, 

teve professora que furou, fez máscara e deu 

pra todo mundo e as mães na reunião, ele 
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levou e foi tão legal. São desafios que a gente 

vai travando”. CP1B 

  “Eu tenho repertório de EMEI e EMEF, estou 

no CEI. Dos cinco anos, os dois últimos foram 

os melhores [...] eu tinha algumas pessoas já de 

mais tempo que falavam aqui elas gostam desse 

jeito, não é uma situação de formação, é uma 

situação de conformismo do que a gente 

gosta, como se a gente tivesse pedindo uma 

coisa do outro mundo. Dos dois anos pra cá aí 

não foi o grupo que mudou, mas foi eu que 

mudei a forma de ver o grupo, eu comecei a 

pegar o grupo e trazer o grupo mais pra cá e 

a ouvir esse grupo, a gente tem problemas 

com estas mais velhas tem, que querem 

boicotar mesmo, eu vejo o boicote velado, 

elas são as primeiras que fazem, mas quando 

eu viro as costas, no dia seguinte, elas 

mudam tudo, mas tem as novas que querem 

aprender muito e verbalizam isso e que 

também são mal vistas pelas outras, mas eu 

não estou ligando mais, entendeu? Então o 

que eu fiz agora de entregar pra Deus e 

dizer olha nós vamos estudar, o texto está 

pra todo mundo, não sou preconceituosa, 

mas as que faz, que vem, que quer, que pede 

mais, que me exauri no bom sentido e as 

demais que estão no negativo uma hora elas 

vão cansar porque não é possível. Não dá 

porque se não chega uma hora que você se 

acaba. Chega uma hora que fisicamente você se 

caba, você fica com esta questão sozinha e 

mais o boicote do grupo não dá, se não aí, eu 

quero ir pra outra escola”. CP4A 

  “Mas, isso só fica na fala, a gente não 

consegue interiorizar. [...] É muito fácil nos 

acostumarmos com o comodismo. Eu sempre 

fiz assim. Eu vim de escola particular, eu tinha 

um ritmo, diferente, quando eu entrei na rede 

pública eu fazia tudo aquilo e eu ouvia de 

colegas, é que você é nova, deixa daqui a cinco 

anos, não adianta, a vida vai ensinar pro aluno. 

Lá na escola foi uma experiência diferente, 

muito gostoso, as meninas são de EMEF, a 

recepção delas, a vontade dos professores é que 

bom, agora alguém novo e para ficar e trazendo 

novas idéias. Se você olhar o grupo de 

professores hoje, eu estive como 

coordenadora lá há dois anos, eu entrei 

como você, entrei em 2015 já estava um ciclo 
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e eu fui me adaptando, eu primeiro vou ver o 

que está precisando, era um grupo, se você 

ver o grupo em seis meses tem uma vontade, 

tem uma garra, quer aceitar esse novo, quer 

mostrar, quer aceitar esse novo, tinha um 

coração endurecido e hoje você vê que já 

consegue”. CP2B 

  “Eu vejo assim, tem coisas que não dá pra 

negociar mesmo quando fere os direitos da 

criança, aí independente da coisa, não tem 

formação que dê conta, tem que chamar 

tête-à-tête e falar olha sinto muito. [...] eu 

falei até na reunião da DRE dos indicadores 

que um dos tópicos nossos que pegou era sobre 

a escuta e eu falei que a gente vai ter que tirar a 

casca da ferida mesmo e mexer, porque é esse o 

nosso papel, ai entra a questão do parceiro mais 

avançado, mais experiente, muitas, depois, na 

hora elas podem ficar trombudas, depois elas 

voltam, olha nunca ninguém falou isso e a 

gente sabe que tem colegas que não gostam 

de lidar com isso, tem dificuldade e preferem 

ir pro burocrático e ir ajudar o diretor na 

prestação de contas, enfim se esconder. É 

difícil. Eu já tive alguns momentos que eu tive 

que chamar, [...] uma visão equivocada. É 

horrível isso. Isso detona a demanda da prática 

na sala de aula, então mexer com isso é mexer 

com concepções fortes, de valores, crenças”. 

CP4A 

  “Mas, eu acho que um limite, agora falando 

da minha paciência, eu concordo 

plenamente, [...]. Mas eu acho que tem uma 

questão assim aonde é o limite também 

disso, porque em várias situações, [...] isso 

não vai rolar porque você está indo contra o 

direito da criança, por exemplo, eu não gosto 

muito de ir pra areia, que pena que você não 

gosta, mas então vamos ver como a gente faz 

porque a criança vai, ela têm o direito de ir, 

ela vai pra área externa, ela tem o direito de 

ir, ela vai brincar, como é que a gente faz 

pra conciliar, esse seu não gostar de ir pra 

areia com a necessidade dela de ir pra areia, 

essa perdeu... Eu vou te ouvir, acolher, mas 

esse... É a transformação”. CP1A 
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ANEXO A – Atribuições dos coordenadores pedagógicos da rede municipal de 

Educação da PMSP  

 

De acordo com o Decreto nº 54.453, de 10/10/2013 foram fixadas as atribuições dos 

profissionais de Educação que integram as equipes escolares das unidades educacionais da 

Rede Municipal de Ensino (RME), sendo assim as competências e atribuições do coordenador 

pedagógico se delimitam aos art. 10 e 11, com respectivos 19 incisos, sendo eles: 

 

Art. 10. O Coordenador Pedagógico é o responsável pela coordenação, articulação e 

acompanhamento dos programas, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas na unidade 

educacional, em consonância com as diretrizes da política educacional da Secretaria 

Municipal de Educação, respeitada a legislação em vigor. 

Parágrafo único. A função de Coordenador Pedagógico é exercida por titular do cargo 

correspondente, de provimento efetivo, na forma prevista em lei, observado o módulo fixado 

em portaria específica. 

Art. 11. São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I – coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico da 

unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonância com as 

diretrizes educacionais do Município; 

II – elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano da 

direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de formação 

continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e avaliação com os 

demais membros da equipe gestora; 

III – coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos 

professores e demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o projeto 

político pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação; 

IV – assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a 

inclusão dos educandos, em especial dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

V – promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, estabelecendo 

conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos docentes, da coordenação pedagógica 

e dos demais planos constituintes do projeto político-pedagógico; 

VI – analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, 

expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à unidade educacional, garantindo a 

implementação de ações voltadas à sua superação; 

VII – identificar, em conjunto com a equipe docente, casos de alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de atendimento 

diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no que se refere aos 

estudos de recuperação contínua e, se foro caso, paralela no ensino fundamental e médio; 

VIII – planejar ações que promovam o engajamento da equipe escolar na efetivação do 

trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõem a unidade 

educacional; 

IX– participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das atividades 

pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional; 

X - acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e componentes 

curriculares, bem como assegurar as condições para os registros do processo pedagógico; 

XI – participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição, implantação e 

implementação das normas de convívio da unidade educacional; 
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XII – organizar e sistematizar, com a equipe docente, a comunicação de informações sobre o 

trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e à necessidade de compensação de 

ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis; 

XIII – promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos 

professores quanto à sua organização e uso; 

XIV – participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a unidade 

educacional à comunidade e aos equipamentos locais de apoio social; 

XV – promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, bem como a avaliação e 

acompanhamento dos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; 

XVI – participar das diferentes instâncias de discussão para a tomada de decisão quanto à 

destinação de recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive a verba do Programa de 

Transferência de Recursos Financeiros - PTRF e do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE da unidade educacional; 

XVII - participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, promovendo 

estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo critérios para o 

encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

XVIII – orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores e outros 

profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares; 

XIX – participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos regionais e 

central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao constante aprimoramento da ação 

educativa. 

  


