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RESUMO 

Souza, C. V. de. Os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos da rede pública 

municipal de Ribeirão Preto - SP. 2020. 134f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - SP 

da Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP, 2020. 

 

O foco da presente investigação reside na atuação de professores que ocupam o cargo de 

Coordenadores Pedagógicos na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP, após a 

conclusão do processo seletivo, via concurso público, realizado no ano de 2015. Os 

Coordenadores Pedagógicos são docentes que exercem atividades profissionais de docência em 

cargo de gestão, e, por isso, atuam pautados em saberes da docência, adquiridos ao longo das 

suas próprias histórias de vida pessoal e profissional. Os saberes docentes mobilizados e 

revelados no desenvolvimento das práticas profissionais dos Coordenadores Pedagógicos da 

referida rede de ensino configuram-se como objeto central da investigação. Esta buscou 

desvelar, por meio da abordagem qualitativa, quais são os saberes docentes desses profissionais 

para discuti-los à luz do referencial teórico-metodológico da área educacional. Os dados foram 

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com participantes atuantes nos anos iniciais 

e finais do Ensino Fundamental de unidades escolares municipais. Estas apresentam contextos 

educacionais diversos no que tange à quantidade de alunos, professores e demais aspectos. A 

pesquisa revela o perfil pedagógico de cinco Coordenadores Pedagógicos, seus percursos 

acadêmicos e profissionais, bem como apresenta, os saberes mobilizados e legitimados, sob a 

ótica dos participantes, os quais revelam que ser articulador, facilitador e formador de 

professores, são saberes docentes dos Coordenadores Pedagógicos sobre seu papel. Os 

resultados apontam para a importância de se investir no diálogo entre os pares, no 

estabelecimento de parcerias e revelam os entraves relacionados aos papéis dos Coordenadores 

Pedagógicos como formadores de professores. Além destes aspectos, a pesquisa possibilitou 

uma reflexão mais aprofundada a respeito do que sabem os coordenadores sobre os próprios 

processos formativos, pessoais e institucionais, e, também, sobre a legitimação dos papéis 

exercidos por esses profissionais a partir da validação de saberes construídos no exercício 

profissional.  

 

Palavras-chave: Educação. Coordenador Pedagógico. saberes docentes. formação de 

professores. Formador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Souza, C.V. de. The teaching knowledge of the pedagogical coordinators of the municipal 
public network of Ribeirão Preto -SP.  2020. 134f. Dissertation (Master) - Graduate Program 
in Education of the Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto - SP, 
University of São Paulo - FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP, 2020. 

 

The focus of this investigation lies in the performance of teachers who occupy the position of 
Pedagogical Coordinators in the municipal school system of Ribeirão Preto - SP, after the 
completion of the selection process, via public competition, held in 2015. The Pedagogical 
Coordinators are teachers who perform professional teaching activities in a management 
position, and, therefore, act based on teaching knowledge, acquired throughout their own 
personal and professional life histories. The teaching knowledge mobilized and revealed in the 
development of the professional practices of the Pedagogical Coordinators of this teaching 
network are configured as a central object of the investigation. This sought to unsee, through 
the qualitative approach, what are the teaching knowledge of these professionals to discuss 
them in the light of the theoretical-methodological framework of the educational area. Data 
were collected through semi-structured interviews with participants working in the initial and 
final years of elementary school in municipal school units. These present diverse educational 
contexts regarding the number of students, teachers and other aspects. The research reveals 
the pedagogical profile of five Pedagogical Coordinators, their academic and professional 
paths, as well as presents, the knowledge mobilized and legitimized, from the perspective of 
the participants, which reveal that being articulator, facilitator and teacher trainer, are 
teaching knowledge of pedagogical coordinators about their role. The results point to the 
importance of investing in peer dialogue, in the establishment of partnerships and reveal the 
obstacles related to the roles of pedagogical coordinators as teacher trainers. In addition to 
these aspects, the research allowed a more in-depth reflection on what the coordinators know 
about their own formative processes, personal and institutional, and also on the legitimation 
of the roles played by these professionals based on the validation of knowledge constructed 
in the professional practice. 

 

Keywords: Education. Pedagogical Coordinator.  Teachers Knowledge. Teachers 

Development. Preceptor 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“A missanga, todas a veem. Ninguém nota o fio que,  

em colar vistoso, vai compondo as missangas” 

  (Mia Couto,2009, p. 3)  
 

Na rede pública de ensino do município de Ribeirão Preto, o papel de Coordenador 

Pedagógico tem sido desempenhado desde longa data. O decreto municipal nº 257, publicado 

em 04 de novembro do ano de 1983, prevê a contratação de profissionais para atuarem na 

“função” de Coordenador Pedagógico, como um membro do corpo técnico, nas unidades 

escolares. Tal decreto determina, no artigo 13, seção I, capítulo 3, que “a função de 

Coordenador Pedagógico será exercida por especialista em educação, que será nomeado, 

designado ou contratado pela entidade mantenedora”.  

Em abril do ano de 2012, quando se deu a elaboração do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração e o Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei Complementar nº 2.524/12), 

que versa sobre a configuração dos cargos e carreiras do Magistério na rede pública municipal, 

o Coordenador Pedagógico  deixa de ser contratado para assumir uma “função” e passa a ocupar 

o “cargo” de Coordenador Pedagógico. Apesar da determinação da mudança datar do ano de 

2012, foi somente em novembro do ano de 2015, que ocorreu a alteração na forma de ingresso 

ao cargo, cuja contratação não se daria mais por nomeação.  

Seguindo o que determina a legislação municipal, a contratação de profissionais 

interessados em assumir o cargo de Coordenador Pedagógico1, passa, a partir dessa data, a ser 

por meio de concurso público, o que permitiu que o processo seletivo ocorresse de modo mais 

transparente.  

A criação desse cargo respalda-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, que institui, no capítulo II, artigo terceiro, inciso VII, a “valorização do profissional 

da Educação escolar”, a ser garantida, dentre outras coisas, pelo investimento em formação 

continuada, que se configura como a principal atribuição do Coordenador Pedagógico. Além 

disso, entendemos que, ao criar o cargo de Coordenador Pedagógico, a rede municipal de ensino 

 
1 Alguns autores utilizam o termo Professor Coordenador Pedagógico. Nesta pesquisa optamos por 

adotar o termo que consta nos documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP, ou 

seja, identificamos os participantes dessa pesquisa como Coordenadores Pedagógicos. 
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avança para a legitimação e reconhecimento da profissionalidade docente daqueles que o 

assumem.  

O nosso contato com o universo dos profissionais que exercem esse cargo, se deu no 

ano de 2015, quando assumimos a função de formadores de Coordenadores Pedagógicos no 

Sistema SESI SP de Ensino. Entretanto, nossa história profissional antecede a atuação como 

formadoras.  

Ingressamos na Educação Básica no ano de 2002, quando ainda cursávamos o sexto 

semestre do curso de Licenciatura em Geografia na cidade de Linhares – ES, em uma instituição 

privada de ensino. Neste ano, lecionávamos Geografia em uma escola da rede pública municipal 

de ensino de São Mateus – ES. 

A atuação em sala de aula durou até o ano de 2012, quando passamos a dedicar-nos à 

formação de professores que lecionavam nos componentes curriculares da área de Ciências 

Humanas no Sistema SESI - SP de Ensino. Ao todo, atendíamos cerca de 55 professores, os 

quais lecionavam nas quinze escolas sob nossa jurisdição, que compreendia oito cidades da 

região metropolitana de Ribeirão Preto.2  

Durante dois anos atuamos como formadoras de professores, tendo desempenhado 

acompanhamento personalizado (individuais e coletivos) e uma rotina de observação de aulas. 

Além disso, planejávamos e desenvolvíamos formações individuais e coletivas, considerando 

as necessidades formativas identificadas nas unidades escolares, em parceria com outros 

profissionais da Educação (Diretores, Coordenadores, Supervisores, Professores e dentre 

outros). 

 No entanto, no ano de 2015, nossa atuação foi direcionada à formação de 

Coordenadores Pedagógicos de doze unidades escolares da mesma região. Nossas atribuições 

previam, dentre outras coisas, o acompanhamento da prática do coordenador, momentos de 

estudo, seleção, construção e divulgação de conteúdos que subsidiassem a prática desses 

profissionais e o acompanhamento das ações formativas desenvolvidas por eles nas unidades 

escolares onde estavam lotados.  

 
2 Na ocasião, as escolas do Sistema SESI -SP de Ensino localizadas nos municípios de Jardinópolis, 

Franca, Bebedouro, Barretos, Mococa, Sertãozinho e Batatais, somam-se às escolas de Ribeirão Preto 

para compor a jurisdição de abrangência dos nossos atendimentos formativos.  
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Neste mesmo ano, passamos a cursar Pedagogia em uma universidade privada. Nosso 

principal objetivo era acessar novos conhecimento da área pedagógica e aproximarmo-nos, 

ainda mais, dos saberes pedagógicos exigidos para desempenhar nosso papel de formadoras de 

Coordenador Pedagógico. 

 Nossa atuação na formação de Coordenadores Pedagógicos durou até o mês de 

dezembro do ano de 2019, quando houve a extinção do cargo e, como proposta de 

reaproveitamento de pessoal, assumimos o cargo de Coordenador Pedagógico em uma unidade 

escolar no município de Ribeirão Preto, no mês de janeiro deste ano.  

O ingresso no cargo de formadoras de coordenadores, em 2015, as nossas novas 

atribuições, o contato com os sujeitos e contextos escolares com os quais passamos a trabalhar, 

fizeram emergir novas necessidades formativas profissionais. O fato de percebermos que 

nossos conhecimentos não eram mais suficientes para lidar com a complexidade daquilo que 

passamos a vivenciar, redirecionou nossos estudos para a compreensão da prática do 

Coordenador Pedagógico e o seu papel como formador de outros professores. 

Antes disso, a busca por nossa própria formação, conduziu-nos, em meados do ano de 

2013, ao Grupo de Estudos da Localidade – ELO3, vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP), inserido no Laboratório Interdisciplinar 

de Formação do Educador - LAIFE, em Ribeirão Preto – SP.  

Nossa participação no Grupo ELO, permanece até a presente data. Neste espaço, temos 

a oportunidade de conhecer os contextos de trabalho dos professores que atuam, principalmente, 

na rede municipal e estadual de ensino, uma realidade que difere totalmente daquela onde 

estamos inseridas.  

Durante as reuniões, os membros do grupo são estimulados a compartilhar o que 

vivenciam nas escolas onde lecionam, o que amplia a nossa compreensão sobre o trabalho 

 
3 O Grupo de Estudos da Localidade – ELO está vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP), inserido no Laboratório Interdisciplinar de Formação do 

Educador - LAIFE, em Ribeirão Preto - SP. Trata-se de um grupo de pesquisa reconhecido pela 

Universidade de São Paulo, cadastrado no diretório de grupos de pesquisa no CNPq na página 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp . Mais informações sobre esse grupo de pesquisa podem ser acessadas no 

blog https://falagrupoelo.blogspot.com/  
 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp
https://falagrupoelo.blogspot.com/
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docente, a Educação e sobre os saberes e fazeres que alicerçam a prática docente, aspectos que 

alimentam a nossa prática e subsidiam nossa própria formação.  

Nossa participação como membros do Grupo ELO é de fundamental importância para 

a constituição da nossa identidade de formadoras de professores, pois, como, atualmente, 

exercemos a docência em um cargo de gestão, aproveitamos o contato com os membros do 

Grupo ELO (professores em sua maioria), para apreender novos conhecimentos, os quais nos 

auxiliam na ampliação de nossos saberes docentes e ampliam nossas possibilidades de atuação 

como formadoras. 

 É a partir desse percurso pessoal e profissional, que emerge nossa aproximação com o 

contexto investigado. Os dois anos de trabalho como formadoras de professores, somados aos 

quase cinco anos de experiência como formadoras de Coordenadores Pedagógicos no Sistema 

SESI - SP de Ensino e, os atuais meses como Coordenadora Pedagógica, permitiram-nos 

observar, pesquisar e refletir sobre a prática dos coordenadores, e, especialmente, sobre o 

processo de formação desses profissionais da Educação, principalmente sobre os saberes 

docentes mobilizados e revelados pelos formadores de professores no exercício de suas 

atribuições, o que incentiva-nos a torna-los, participantes da investigação.   

Focar nos Coordenadores Pedagógicos possibilita-nos colocar um “holofote” sobre seus 

saberes e fazeres, revelar parte da profissionalidade docente e parte dos conhecimentos gerados 

nas práticas educativas que desenvolve.  

Investigar as práticas educativas dos coordenadores, viabilizam, ainda, “dar forma” a 

fazeres muitas vezes vistos como sendo “intuitivos”, para podermos, nesta investigação, 

reconhecê-los como frutos da construção de uma identidade e de uma profissionalidade docente 

de significativo valor para a área educacional.  

Os Coordenadores Pedagógicos contratados pela rede investigada, assumiram há cerca 

de dois anos o cargo, após aprovação em concurso público4. O ingresso desses profissionais na 

rede pública municipal de ensino suscita uma série de questões, dentre elas: quem são os 

Coordenadores Pedagógicos que atuam nas escolas municipais de Ribeirão Preto - SP? Quando, 

onde e em que se formaram? Quanto tempo atuaram como professores antes da assunção ao 

cargo? Quais são as suas atribuições? E, principalmente, quais saberes eles mobilizam para 

 
4 Concurso divulgado no Diário Oficial número 43 / 9837, de 13 de novembro do ano de 2019. 

Fonte:http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/diariooficial/pesquisaData.xhtml?dataDiario=13/11/2015 

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/diariooficial/pesquisaData.xhtml?dataDiario=13/11/2015
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desempenhar o papel de formadores de professores nesse período desde que assumiram o 

cargo? Quais saberes docentes são legitimados em sua ação? Quais dificuldades são enfrentadas 

por eles no exercício de suas funções?  

As referidas questões passaram a nos interessar. Por isso, elaboramos um projeto de 

pesquisa e submetemos ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – SP, com a ideia de respondê-las e, ainda, buscar 

entendimento aprofundado sobre o trabalho e os saberes docentes dos Coordenadores 

Pedagógicos da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP.  

Sabemos que o processo de construção de um novo percurso profissional é capaz de 

promover grandes conflitos e mudanças em nossa identidade profissional. Muitas vezes é 

preciso reconstruir e, até mesmo, desconstruir saberes acumulados ao longo da experiência 

profissional, para dar lugar a novos fazeres e novos saberes, e, assim, descobrir uma outra 

profissionalidade docente. 

No exercício de suas funções, os Coordenadores Pedagógicos lidam com um conjunto 

de aspectos intrínsecos ao ambiente escolar e ao contexto onde ele se insere. Relaciona-se com 

diferentes pessoas, ligadas, direta ou indiretamente, à escola e ao ensino. Convive, portanto, 

com as dimensões políticas, sociais, econômicas e culturais que se mostram marcantes na 

escola.  

No intuito de desvelar “os fios” que perpassam as missangas do trabalho do 

Coordenador Pedagógico, apoiamo-nos no que é apresentado por Tardif (2012, p. 11), para 

quem “o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e 

está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional” .  

Sendo assim, para que possamos, realmente, compreender o desenvolvimento 

profissional do Coordenador Pedagógico, é preciso mergulhar em seu processo de 

aprendizagem profissional, acessar os saberes mobilizados no processo de construção da sua 

nova profissionalidade e identificar quais desses saberes se revelam em sua prática educativa.  

Debruçamo-nos, nesta pesquisa, sobre o saber profissional específico do coordenador, 

pretendendo, assim, compreender o que faz, como faz e porque faz do jeito que faz.  
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Além disso, buscamos entender como se deu a construção de sua profissionalidade. 

Reconhecendo, inclusive, que seus saberes profissionais não são construídos com a assunção 

ao cargo, mas sim ao longo de um percurso muito maior que o exercício laboral, o que, para 

Tardif (2012, p. 14), significa dizer que os saberes dos professores  

[...] não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por 

todas, mas um processo em construção ao longo de uma carreira profissional 

na qual o professor aprende progressivamente seu ambiente de trabalho, ao 

mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de ação 

que se tornem parte integrante de sua ‘consciência prática’.  

Este mesmo autor, discorre sobre a origem desses saberes, afirmando que são “oriundos 

da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (ibidem, p. 

36). Considera que tanto as instituições formais de aprendizagem, como outros espaços e 

vivências, alimentam o fazer dos professores. Outrossim, indica que tais saberes são de natureza 

social, e são incorporados e validados na ação docente ao longo de seu percurso formativo.  

Ao se deparar com as inúmeras e diversas situações presentes no cotidiano escolar, o 

Coordenador Pedagógico acessa os conhecimentos e saberes acumulados ao longo de sua 

história de vida para desenvolver seu trabalho.  

Para enfrentar a complexidade encarada na escola, este profissional lança mão de um 

arcabouço de fazeres, saberes e vivências, ao mesmo tempo em que os utiliza para a construção 

da base de sustentação de seu fazer.  

É nesse ensejo que se moldam os objetivos desta pesquisa, cujo objetivo geral é 

identificar quais são os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos atuantes na rede 

municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP e discutir os mesmos à luz do referencial 

teórico da área educacional.  

Para essa tarefa, resgatamos, em nossa própria história de vida, construída entre poemas, 

crônicas e romances presentes nos mais variados livros que tivemos a oportunidade de ler, a 

nossa paixão pela literatura.  

Por conta dessa paixão, inspiramo-nos na obra “Os fios das missangas”, de Mia Couto5 

(2009) e nas provocações sobre essa mesma obra, feitas por Gouveia e Placco (2013), para 

 
5 Mia Couto é o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. Nascido em Beira, Moçambique, em 05 

de julho de 1955. Escritor, poeta e jornalista, além de biólogo, é considerado um dos grandes escritores 
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nomear as seções desta investigação, as quais encontram-se organizadas em cinco, sendo esta 

introdução, a primeira delas.  

Na segunda seção, dedicamo-nos a discutir conceitos essenciais que compõem o fazer 

desses profissionais, bem como seus saberes docentes, a base de conhecimentos e o papel de 

formador, desempenhado por eles, nas instituições de ensino onde atuam. Para subsidiar a 

discussão e construir o repertório teórico conceitual dessa investigação, consideramos os 

aspectos discutidos nas obras de Tardif (2012), IMBERNÓN (2002; 2010), Shulman (2005), 

Mizukami (2004), Mizukami et al (2010), Placco e Souza (2012), Marcelo (2009), dentre 

outros.  

Apresentamos, na terceira seção, os procedimentos adotados para a coleta de dados e a 

abordagem escolhida. Apresentamos, nesta mesma seção, os participantes da pesquisa, seus 

contextos de atuação e os dados levantados. Para possibilitar a coleta de dados, realizamos 

entrevista semiestruturada com cinco Coordenadores Pedagógicos da rede pública municipal 

de ensino de Ribeirão Preto - SP, os quais atuam em escolas do Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais), que mostram-se diferentes entre si quando comparamos a comunidade 

atendida e o número de estudantes e professores com quem atuam. 

A quarta seção revela a análise dos dados coletados durante a investigação e é onde 

compomos a análise acerca dos saberes docentes revelados pelos Coordenadores Pedagógicos, 

na entrevista semiestruturada, discutindo-os à luz do referencial teórico da área educacional.  

A análise dos dados coletados, permitem a identificação de saberes declarados 

explicitamente e não verbalizados pelos Coordenadores Pedagógicos quando questionados. 

Revelam, também, saberes docentes dos coordenadores na identificação de entraves à formação 

docente com os quais se deparam e, além disso, evidencia saberes destes profissionais quanto 

à importância da formação do formador sob duas óticas: a pessoal e a institucional. 

Na quinta seção desta investigação, completamos o nosso colar vistoso dos saberes 

docentes, apresentando, nesta parte, as considerações finais que ampliam a compreensão a 

respeito dos saberes docentes verbalizados (ou não) pelos Coordenadores Pedagógicos da rede 

 
africanos. Um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. Fonte: 

<https://www.ebiografia.com/mia_couto/> 
 

https://www.ebiografia.com/mia_couto/
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municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP, e, em seguida, apresentamos as referências 

bibliográficas, apêndices e anexos.  
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2 FIOS QUE PERPASSAM AS MISSANGAS: OS SABERES E FAZERES DOCENTES  

 

Ao longo do desenvolvimento de seu papel, o professor pode se deparar com a 

possibilidade de ampliar seu campo de atuação, sair do espaço da sala de aula e reconstruir seus 

saberes. Assumir a coordenação pedagógica é uma dessas possibilidades.  

Tanto professores em exercício quanto Coordenadores Pedagógicos convivem 

cotidianamente com a complexidade do espaço do escolar, e, para lidar com a realidade das 

unidades escolares, exercitam sua profissionalidade, ancorando-a em conhecimentos e saberes 

docentes de diversas naturezas.  

Para compreendermos quem são os docentes que atuam como Coordenadores 

Pedagógicos, o que e como fazem, partimos da ideia de que esses sujeitos são um dos principais 

atores no processo de ensino-aprendizagem das unidades escolares, já que são eles, “do início 

ao fim, os executores das propostas educacionais, os que exercem sua profissão em escolas 

concretas, situadas em territórios com necessidades e problemas específicos” (IMBERNÓN, 

2010, p. 30).  

São, portanto, profissionais que atuam, conforme nos alerta o referido autor, em 

contextos reais, onde se deparam com uma vastidão de exigências e desafios oriundos da 

complexidade desse real, e, por conta disso, utilizam em seu cotidiano, um conjunto de 

conhecimentos, dentre os quais, aqueles oriundos de suas vivências, do senso comum e das 

relações que estabelecem ao longo de suas existências. 

Na bibliografia corrente, os termos conhecimento e saberes demonstram o 

reconhecimento de que, no exercício da docência, os professores atuantes em sala de aula ou 

envolvidos em outras atividades escolares (como o Coordenador Pedagógico6, por exemplo), 

revelam compreensões sobre seu papel na Educação e os mecanismos de constituição 

profissional, quer seja baseando-se em conhecimentos “sistematizados”, “validados” e 

 
6 Nesta investigação, partimos do pressuposto que o Coordenador Pedagógico é um professor que 
exerce atividades docentes no âmbito da gestão. Consideramos que sua profissionalidade é constituída 
por conhecimentos e saberes da docência provenientes da formação acadêmica e da prática 
pedagógica, requisitos indicados no edital do Concurso Público para provimento do cargo. 
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formalizados historicamente pelas instituições de ensino, quer seja nos conhecimentos/saberes 

provenientes de sua prática educativa. 

Entendemos que, assim como o professor, o coordenador 

(...) não é um trabalhador que se contenta em aplicar meios e que se comporta 

como um agente de uma organização: ele é sujeito de seu próprio trabalho e 

ator de sua pedagogia, pois é ele quem modela, quem lhe dá corpo e sentido 

no contato com os alunos (negociando, improvisando, adaptando). (TARDIF, 

2012, p. 149) 

Nesse processo de negociação, interação e adaptação à realidade vivida pelo 

coordenador, é que ele se constitui profissional do ensino, capaz de construir seu próprio espaço 

pedagógico de trabalho, sem desconsiderar as complexidades que pode resolver 

cotidianamente, especialmente se o considerarmos como um “ sujeito do conhecimento, um 

ator que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação” 

(TARDIF, 2012, p. 235). 

Dito isso, podemos compreender que o Coordenador Pedagógico assume um papel de 

sujeito nos espaços e nos processos onde se insere. De modo muito particular, investe em sua 

formação e na formação de tantos outros sujeitos com os quais lida cotidianamente. Ensina, não 

“somente com a cabeça, mas com a vida, com o que foi, com o que viveu, com aquilo que 

acumulou em termos de experiência de vida, em termos de lastros de certeza” (TARDIF, 2012, 

p. 103). 

Sobre o papel atribuído ao professor, seja ele em exercício na sala de aula ou em cargos 

de gestão (como o Coordenador Pedagógico), Fiorentini et al (2011, p. 310, grifo nosso) afirma 

que este 

tem oscilado, historicamente, entre dois extremos: num, o professor vê-se 

reduzido à condição de técnico que apenas toma conhecimento, por meio de 

cursos de atualização, do que foi produzido/pensado pelos especialistas; 

noutro, temos o professor que luta por autonomia intelectual/profissional 

que o habilite a atuar como agente ativo/reflexivo que participa das 

discussões/investigações e da produção/elaboração das inovações 

curriculares que atenda aos desafios socioculturais e políticos de seu tempo.  

Para nós, o coordenador é aquele sujeito que transita em contextos onde os 

saberes/conhecimentos acumulados e validados historicamente, ou não, alimentam o seu fazer.  

Acreditamos que cabe, a nós, compreender como este sujeito se insere nesses contextos 

onde atua, como faz e por que faz, e, para isso, precisamos entender quais recursos mobiliza 
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para desenvolver seu papel, ou melhor dizendo, quais saberes e conhecimentos são utilizados 

no exercício da sua ação profissional. 

A utilização dos termos “conhecimento” e “saber”, quando associados ao exercício da 

docência, não possuem uma diferenciação clara de seus significados (Fiorentini et all, 1998, p. 

312, grifo nosso). Tais autores argumentam que temos uma predisposição a  

Diferenciá-los da seguinte forma: “conhecimento” aproximar-se-ia mais com 

a produção científica sistematizada e acumulada historicamente com regras 

mais rigorosas de validação tradicionalmente aceitas pela academia; o 

“saber”, por outro lado, representaria um modo de conhecer/saber mais 

dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a outras formas 

de saber e fazer relativos à prática não possuindo normas rígidas formais de 

validação.  

Ao mesmo tempo, Tardif (2012, p. 199) apresenta-nos sua compreensão quanto ao 

termo “saber”, para quem são os “pensamentos, as ideias, os juízos, os discursos, os 

argumentos, que obedeçam a certas exigências de racionalidade”.  

Os apontamentos do referido autor, permite-nos entender que toda ação desenvolvida 

pelo coordenador revela, consciente ou inconscientemente, um saber, que pode, requerer, a todo 

momento, a utilização e a ressignificação desses saberes construídos ao longo da docência, 

principalmente quando partimos do pressuposto que o espaço de atuação do professor é 

complexo. 

Este mesmo autor (ibidem, p. 106, grifo nosso) indica-nos que   

Compreender os saberes dos professores [e dos coordenadores 

pedagógicos] é compreender, portanto, sua evolução e suas 

transformações e sedimentações sucessivas ao longo da história de vida 

e da carreira, história e carreira essas que remetem a várias camadas de 

socialização e de recomeços. 

 Para nós, é na prática educativa que a evolução, transformação e sedimentação dos 

saberes se concretizam.  

Entendemos que a prática educativa é carregada de minúcias. Estas são, por vezes, 

pouco acessadas ou compreendidas por grande parte da população. Para desenvolver-se 

profissionalmente, os sujeitos, professores e, também, Coordenadores Pedagógicos, utilizam, 

ampliam e apreendem saberes docentes acumulados, por isso “deve ser compreendido em 

íntima relação com o trabalho deles na escola” (TARDIF, 2012, p.16).  



27 
 

 

 

Para Ávalos (2009), a prática docente possui uma base própria de conhecimentos, que é 

mobilizada de diferentes formas no fazer. A autora afirma que, ao mobilizar tais conhecimentos, 

o professor transforma sua prática, e, em situações onde tem a oportunidade de compartilhá-lo, 

tem a possibilidade de ampliá-los.  

Em relatórios sobre a melhoria do ensino nos Estados Unidos, Shulman (2005, p. 5) 

discute aspectos sobre reforma profissional e indica-nos que existe um conhecimento base para 

o ensino, ou seja, “um conjunto de codificado ou codificável de conhecimento, habilidades, 

entendimento e tecnologia, ética e disposição, e de responsabilidade coletiva” que podem ser 

representados e compartilhados. Para o referido autor, o ensino requer habilidades básicas, 

conhecimento do conteúdo e habilidades didáticas gerais, as quais pretendemos identificar 

nessa investigação. 

Nesse sentido, Tardif (2012, p. 18) assevera que os saberes docentes assumem 

características diversas, ou seja, o saber docente é “plural, compósito, heterogêneo, porque 

envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente”. Os saberes 

produzidos ao longo do processo de formação e de trabalho do Coordenador Pedagógicos 

reincidem sobre a aprendizagem profissional da docência, o que, somente o próprio sujeito, é 

capaz de revelar em seu fazer.  

Para o autor supracitado, a prática docente não se reduz à transmissão de conhecimentos, 

ao contrário disso, é reveladora de fazeres constituídos por uma pluralidade de saberes, oriundo 

de diferentes fontes, como, por exemplo, de sua formação profissional, dos saberes disciplinares 

apreendidos ao longo de sua formação e, também, de seus saberes curriculares e experienciais.  

Ao tratar sobre os saberes da formação profissional, o referido autor, argumenta que os 

mesmos, constituem-se como um “conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da Educação)”, enquanto 

que os saberes pedagógicos são “doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a 

prática educativa”, os quais colaboram com a constituição dos saberes da formação profissional 

docente incorporados, ao longo do tempo, na prática docente. 

O autor compreende que outros saberes também são intrínsecos à prática docente, dentre 

eles os saberes disciplinares e os saberes curriculares. Ao abordar tais saberes (ibidem, p. 38), 

afirma que 
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Os saberes disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura etc.) 

são transmitidos nos cursos e departamentos universitários 

independentemente das faculdades de educação e dos cursos de formação de 

professores. Os saberes das disciplinas emergem da tradição cultural e dos 

grupos sociais produtores de saberes. 

 Segundo o referido autor, esses saberes são “saberes sociais”, definidos, construídos, 

instituídos e transformados em saberes escolares no seio de determinados grupos sociais, tal 

como acontece com os saberes curriculares, os quais se concretizam sob a forma de programas 

escolares que definem objetivos, conteúdos e métodos a serem apreendidos e aplicados pelos 

professores.   

Além desses, Tardif (2012, p. 39) apresenta-nos os saberes experienciais, os quais são 

construídos pelos próprios professores em seu trabalho cotidiano, ou seja, eles “brotam da 

experiência e são por ela validados a partir da sua incorporação à experiência individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.”  

Ao desenvolver seu trabalho e ao estabelecer relações com os sujeitos que utilizam e 

fazem parte do espaço escolar, os coordenadores têm a oportunidade de construir um saber que 

lhe é próprio, que emerge de sua prática e por ela é recriado.  

Diante disso, concordamos com Tardif (2012, p.54) quanto ao fato de o saber da 

experiência, ser o núcleo vital do trabalho do Coordenador Pedagógico, pois, assim como 

professores que atuam em sala de aula, esses profissionais   

tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relações 

de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, os saberes da 

experiência não são saberes como os demais; são, ao contrário, formados de 

todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 

construídas na prática e na experiência.  

Saaviani (1996, p. 147) amplia nossa compreensão acerca dos saberes docentes, ao 

afirmar que “o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado 

do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo”, o que permite-nos 

entender que, para falarmos sobre os saberes da docência, devemos situá-los dentro de 

processos de aprendizagem, no caso, do próprio professor. 

Nesta mesma obra, Saviani (ibidem, p. 148-149) nos apresenta uma categorização 

desses saberes em cinco tipos, a saber: 
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● Saber atitudinal: diz respeito às atitudes e posturas inerentes à ação docente, 

envolvendo disciplina, pontualidade, diálogo, respeito, dentre outros.  

● Saber crítico-contextual: relacionado à “compreensão das condições sócio históricas 

que determinam a tarefa educativa.”  

● Saberes específicos: “correspondentes às disciplinas em que se recorta o conhecimento 

socialmente produzido e que integram os currículos escolares.” 

● Saber pedagógico: “que incluem os conhecimentos produzidos pelas ciências da 

educação e sintetizados nas teorias educacionais, visando articular os fundamentos da 

educação com as orientações que se imprimem ao trabalho educativo.”  

● Saber didático-curricular: que compreendem “os conhecimentos relativos às formas 

de organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação educador-

educando.” 

Para o autor, “todos os professores devem dominar” (ibidem, p. 150) esses saberes, e, 

assim como Tardif (2012), reconhecer que eles constituem-se, ao longo do tempo, em processos 

de desenvolvimento profissional do qual participam.  

Tal desenvolvimento é produzido quando os profissionais da Educação constroem 

conhecimentos relativos à sua própria prática e a de outros. Para que essa construção ocorra, há 

que se 0investir na promoção de espaços coletivos de análise e conceitualização sobre seu 

trabalho, e, também, de compreensão de sua conexão com os aspectos sociais, culturais e 

políticas mais amplos da docência (LOMBARDI; VOLLMER, 2009). 

Ao falar sobre os saberes profissionais, a partir do ponto de vista da formação, 

Chantraine-Demailly (1992, p. 153-155), destaca alguns elementos que alicerçam o 

desenvolvimento da profissionalidade docente, que são: 

● as competências éticas, que moldam sua forma de posicionar-se como adulto e cidadão 

em sua atividade docente; 

● os saberes científicos e crítico, sistematizados em disciplinas científicas, que na escola 

transformam-se em objetos de ensino; 

● os saberes didáticos, de caráter prático do saber escolar, transmitidos em seu fazer, 

revelando, assim, o domínio dos conhecimentos disciplinares, transdisciplinares e 

transversais. 
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● as competências dramáticas e relacionais, ligados aos aspectos comportamentais e 

corporais do docente; 

● os saberes e saber-fazer pedagógicos, que, por sua vez, relacionam-se com a questão do 

trabalho em grupo na sala de aula, procedimentos e meios de ensino e com as 

tecnologias e metodologias diversificadas utilizadas pelo professor. 

● as competências organizacionais, ligadas à organização de um grupo profissional, 

estabelecimento de relações entre sujeitos e o meio onde se inserem e às metodologias 

de trabalho coletivo. 

 Para ampliar nossa compreensão acerca dos saberes da docência, também pautamo-nos 

no que é apresentado por Pimenta (2000, p. 20-28) quando assegura que os saberes constitutivos 

do fazer docente são formados a partir: 

● do saber da experiência, provenientes do vivido pelos professores quando ainda eram 

estudantes, acumuladas socialmente ao longo de sua história de vida e de sua própria 

prática, construída cotidianamente em seu fazer. 

● do saber científico (conhecimento), cujo primeiro estágio está relacionado à informação, 

mas que implica outros estágios, como o de trabalhar com as informações apreendidas 

em seu processo de formação, reveladora de sua habilidade de classificação, análise e 

contextualização do aprendido, e o estágio da inteligência, capaz de promover a 

articulação dos conhecimentos à sua pertinência e utilidade. 

● dos saberes pedagógicos, trabalhados historicamente de forma distinta e desarticulada e 

que ganharam menos destaque na formação de professores. Compreende saberes 

provenientes da experiência e colaboram com a prática quando mobilizados a partir das 

problemáticas da prática. 

No artigo “Por uma abordagem discursiva da formação docente”, Andrade (2006, p. 6) 

destaca que é “importante afirmar que o saber docente não se produz espontaneamente a partir 

do sujeito ativo professor-praticante, mas que a autoria de um saber próprio ao professor é 

determinada também pelo que é produzido externamente, à sua volta”. Tal afirmação reforça 

nossa compreensão de que o espaço onde o saber docente revela-se é fundamental no processo 

de constituição de sua prática.  

Em sua argumentação, a referida autora fortalece a ideia de que os saberes docentes são 

provenientes de múltiplos discursos proferidos nas instituições de formação, mas são 
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(re)apropriados em sua experiência profissional, na qual os professores têm a oportunidade de 

transformar os conhecimentos adquiridos nessas instituições em saberes inerentes aos docentes, 

ao seu fazer.  

Diante do exposto, entendemos que a formação docente é um processo de 

“retroalimentação” de saberes, ou seja, a partir do contato com os saberes de natureza distintas 

e de diferentes espaços, vivências e das relações interpessoais e profissionais estabelecidas no 

exercício da docência, o profissional constrói e reconstrói seus saberes.  

Para Imbernón (2009, p. 91), existem muitos fatores que influenciam na construção dos 

saberes docentes, dentre os quais destaca  

a cultura (e a complexidade) das instituições educativas, a comunicação entre 

o professorado, a formação inicial, a complexidade das interações da 

realidade, os estilos de liderança escolar, as relações e os sistemas de apoio da 

comunidade profissional, etc.  

Assim como o autor, entendemos que os coordenadores e seus saberes, possuem um 

caráter muito particular quando comparado com determinadas profissões, especialmente, 

quando consideramos que seus saberes e fazeres são inacabados e se constituem na 

exterioridade e na coletividade. É o próprio sujeito/docente que valida e atribui significado a 

esses saberes e, é na particularidade do seu fazer, que estes saberes são revelados, 

ressignificados e reconstruídos.  

Nesse sentido, Imbernón (2002) amplia nossa compreensão acerca dos 

conhecimentos/saberes docentes, ao afirmar que a especificidade da profissão docente se centra 

no conhecimento pedagógico, que, quando utilizado, são construídos e reconstruídos ao longo 

da vida profissional docente, a partir da mediação entre a teoria e a prática.  

Mesmo com tais apontamentos, o autor alerta-nos que “esse conhecimento não é 

absoluto, estrutura-se em uma gradação, que vai desde o conhecimento comum (tópicos, sentido 

comum, tradições, etc., semelhante ao que se denomina “pensamento espontâneo”) ao 

conhecimento especializado (ibidem, p.30)”.  

Sobre o conhecimento pedagógico especializado, o referido autor (ibidem, p. 30-31) 

indica que o mesmo, se dá, unido à ação docente e, portanto,  

É um conhecimento prático, que é o que diferencia e estabelece a profissão e 

que precisa de um processo concreto de profissionalização. Esse 

conhecimento pedagógico especializado legitima-se na prática e reside, mais 
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do que no conhecimento das disciplinas, nos procedimentos de transmissão, 

reunindo características específicas como a complexidade, a acessibilidade, a 

observabilidade e a utilizado social que faz emitir “juízos profissionais 

situacionais” baseados no conhecimento experimental na prática. (grifos do 

autor) 

 Para Altet (2001, p. 28), os saberes profissionais utilizados no processo de ensino, 

constroem-se na “interação entre o conhecimento e informação, entre sujeito e ambiente, na 

mediação e através dela”, e, para categorizá-los, devemos considerar, como base, a natureza do 

conhecimento docente, considerado como sendo plural.  

Tal pluralidade pode ser reconhecida nos processos de ensino, nos quais evidenciam-se 

os aspectos teóricos e práticos, conscientes, implícitos, empíricos de seus saberes, que podem 

ser classificados como saberes teóricos, da ordem do declarativo (saberes a serem ensinados e 

os saberes para ensinar) e saberes práticos, oriundos das experiências docentes cotidianas 

(saberes sobre a prática e saberes da prática). 

 

2.1 A reunião de novas missangas: saberes do professor que se torna Coordenador 

Pedagógico 

 O cargo de Coordenador Pedagógico, segundo Oliveira (2009, p.24 apud PIRES, 2005, 

p. 23-25 e HORTA, 2007, p. 3-41, grifo nosso) teve sua origem desde 

o início da Educação jesuíta no Brasil, porém, optou-se por apresentar, 

como marco inicial, a década de setenta do século XX quando 

surgiram as primeiras necessidades de haver um especialista que 

atuasse na escola junto aos docentes como orientador de práticas 

pedagógicas.  

 

Em sua abordagem, a autora afirma que a criação do cargo ocorreu ao mesmo tempo em 

que surgiam os cargos de Orientador Educacional e de Supervisor Escolar, os “especialistas da 

Educação”. Em seu texto, Oliveira (2009, p. 24 apud HORTA, 2007, p. 68-69) argumenta que 

Ao final dos anos 80, observa-se que as nomenclaturas: coordenador, 

coordenador pedagógico, coordenador de aluno, coordenador de 

área ou de disciplinas, vem em conjunto com os demais termos 

utilizados, para designar a ação supervisora nas escolas. (grifo nosso) 

 

Sobre essa mesma questão, Quirino (2015, p. 32-33, apud Santos; Oliveira, 2010, p. 4) 

analisa e questiona o uso do termo Coordenador Pedagógico, que, para a autora “constitui-se, 

apenas como atenuante para a conotação negativa do termo ‘supervisor pedagógico’, aquele 
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que exercia uma mera atividade controladora da prática pedagógica docente. Tais apontamentos 

nos revelam indícios de que, o uso do termo “Coordenador Pedagógico”, é revelador de 

problemas com relação ao papel específico a ser desempenhado por tal profissional nas 

unidades escolares ou nas redes de ensino.  

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, institui, no 

capítulo II, artigo terceiro inciso VII, a “valorização do profissional da Educação escolar”. Ao 

discorrer sobre os pressupostos da Educação no país, apresenta, no artigo 67, que 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

Educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público:  

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;  

III – piso salarial profissional;  

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho;  

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho;  

VI – condições adequadas de trabalho 

Um dos aspectos a observar na legislação apresentada diz respeito à valorização do 

profissional da Educação, que pode ocorrer, dentre outras coisas, por meio do investimento em 

formação continuada de docente, papel assumido especialmente pelo Coordenador Pedagógico 

na maioria das instituições públicas e privadas de ensino do Brasil.  

Em algumas instituições, como no caso, na rede pública de ensino da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto - SP, criou-se o cargo de Coordenador Pedagógico, com vistas a 

garantir o espaço institucional de atuação desse professor, que, a partir da assunção ao cargo, 

deve assumir, dentre outras atribuições, o papel de formador de professores. 

Conforme já apresentamos, a criação do cargo de Coordenador Pedagógico na Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto – SP ocorreu após a elaboração do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração e o Estatuto do Magistério Público Municipal, no mês de abril do ano de 2012, 

quando os profissionais que exercem esse papel não seriam indicados “à função” de 

coordenador, mas sim, selecionados e contratados por meio de concurso público.  
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A  Lei Complementar nº 2.524/12, Seção I do artigo 4º, regulamenta a criação do cargo 

de Coordenador Pedagógico na área de Gestão Educacional das unidades escolares de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio e estabelece que, dentre muitas outras atribuições 

previstas no Anexo IV (grifos nosso), cabe tanto ao Coordenador Pedagógico quanto ao 

Orientador Educacional, as seguintes atribuições:  

I - Contribuir para a consecução eficaz das diretrizes educacionais da 

Secretaria Municipal da Educação;  

II-Divulgar entre os professores os referenciais teóricos atualizados, 

relativos aos processos de ensino e de aprendizagem;  

III - participar da elaboração, coordenação e acompanhamento do Projeto 

Pedagógico da escola, responsabilizando-se pela divulgação e execução dele;  

IV - Identificar necessidades de formação profissional, a partir do 

diagnóstico dos saberes dos professores;  

V - Promover um espaço coletivo de construção permanente do saber 

docente, onde as ações de coordenação pedagógica garantam a 

aprendizagem e a formação constante do professor;  

VI - Acompanhar e avaliar o processo de ensino e o processo de 

aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos alunos;  

VII - Propor e organizar, junto com os professores, alternativas para o 

processo de ensino, buscando soluções dos problemas de aprendizagem 

identificados;  

VIII - Propiciar e organizar os momentos de formação continuada para 

garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, 

estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 

profissional;  

IX - Colaborar com a organização e seleção de materiais adequados às 

diferentes situações de ensino e de aprendizagem;  

X - Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis;  

XI - Atuar de maneira integradora com a equipe gestora;  

XII - Participar e assessorar a equipe gestora na realização de estudos e 

levantamentos para definição de agrupamentos de alunos e utilização de 

recursos didáticos;  

XIII - Elaborar relatórios das atividades executadas, participando da avaliação 

anual da unidade escolar;  

XIV - Estabelecer metas a serem atingidas em função das demandas 

explicitadas no trabalho dos professores;  

XV - Encaminhar alunos para atendimento especializados quando se fizer 

necessário;  

XVI - Promover um clima escolar favorável à aprendizagem e ao ensino, a 

partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da 

qualidade das relações interpessoais. (grifos nossos) 

 

Ao analisarmos todas essas atribuições referentes ao cargo de Coordenador Pedagógico, 

podemos identificar que os itens destacados, por nós, em negrito, referem-se, diretamente, a 
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processos formativos de docentes7, quer seja para ampliar seu conhecimento sobre o currículo 

da rede pública municipal de ensino, quer seja priorizando estratégias e ações formativas que 

possibilitam a construção de um “clima” mais favorável entre os sujeitos escolares e a troca de 

saberes entre professores.  

A legislação apresentada coaduna com o que Placco e Souza (2015) versam. Para as 

autoras, os coordenadores podem assumir, na escola, o papel de um facilitador, de um formador 

em serviço, alguém com quem o professor pode estabelecer relações de trocas de experiências, 

capazes de instaurar espaços de escuta e auxílio na busca por novos caminhos para a sua prática. 

Para ajudar-nos a compreender a importância da formação continuada de professores 

nas escolas onde atuam os coordenadores da rede púbica municipal de ensino, pautamo-nos no 

que versa o artigo 16 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, Cap. VI (p. 13), o 

qual indica que a formação continuada  

Compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem como 

o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades 

de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e 

ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 

educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político 

do profissional docente.  

 Tal artigo valida a convergência entre as atribuições do Coordenador Pedagógico na 

rede pública municipal de Ribeirão Preto - SP e o que preza a legislação educacional vigente 

no Brasil. Além disso, amplifica o valor a ser dado a essa atribuição no exercício da 

coordenação pedagógica dos profissionais da rede investigada. 

Para implementar o previsto nos documentos que acabamos de apresentar, a referida rede 

investiu na abertura de processo de seleção e contração de Coordenadores Pedagógicos, por 

meio da realização de concurso público para o provimento de cargos.  

De acordo com o edital8(p. 02), para se candidatar ao cargo, o profissional deveria 

apresentar “Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós Graduação em Gestão Escolar com carga 

horária mínima de 360 horas” e “ter no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício no magistério 

da Educação Básica”, ou seja, deveria comprovar ter sido professor.  

 
7 Esse papel, que está abordado na seção IV desta dissertação, é compartilhado com outros profissionais 

da rede investigada, ou seja, Diretores de Escola e, também, pela equipe de formadores designada pela 

Secretaria de Educação. 
8 Disponível em: <https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/ODE4Mg%3d%3d> Acesso 

em 20/10/2019. 

https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/ODE4Mg%3d%3d
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Diante do exposto, quem é, então, esse professor capaz de assumir o cargo de 

Coordenador Pedagógico e desenvolver as atribuições listadas? Quais são os saberes 

profissionais que exerce como formador de professores? 

Para Souza (2012, p. 95), Coordenador Pedagógico “é aquele que organiza, orienta e 

harmoniza o trabalho em grupo, por intermédio de determinados métodos, de acordo com o 

sistema ou contexto em que se insere”, de forma que, ao mesmo tempo em que desenvolve suas 

funções, tem a oportunidade de aprender, na prática, a ser coordenador.  

A autora destaca, ainda, que, ao atribuir a este profissional a tarefa de “harmonizar o 

trabalho em grupo”, faz-se necessário elucidar os sujeitos envolvidos nessa ação, que seriam “o 

grupo de professores, alunos, equipe de apoio e pais de sua unidade escolar”. Em sua reflexão, 

destaca, também, a complexidade do trabalho desse profissional, não somente no que tange ao 

seu contexto de atuação, mas especialmente devido à diversidade de relações estabelecidas com 

os sujeitos citados, o que também é indicado por outros autores da literatura educacional que 

investigam o papel e as ações do Coordenador Pedagógico, a saber: GEGLIO, 2012; CAMPOS 

e ARAGÃO, 2012; ALMEIDA, 2012, dentre outros.  

 Domingues (2009, p. 73, grifo nosso), quando fala sobre o Coordenador Pedagógico, 

defende que  

paulatinamente o trabalho do coordenador vai ganhando uma ‘fisionomia’, 

voltada para o acompanhamento e desenvolvimento pedagógico e para a 

organização das atividades docentes não como inspetor, mas como integrador 

e articulador das ações pedagógicas e didáticas na escola, até assumir como 

prioridade, principalmente a partir da década de 1990, dentre as suas funções, 

a organização coletiva da formação do professor na escola, bem como o 

acompanhamento e a avaliação desse processo. (grifo nosso) 

 

De acordo com a referida a autora, e como podemos verificar nas atribuições do cargo 

de Coordenador Pedagógico da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP, cada vez mais 

a formação continuada de docentes tem se consolidado como sendo uma das atividades 

profissionais próprias desse trabalhador. 

 Charlier (2001, p. 96) esclarece que, como formador, os Coordenadores Pedagógicos, 

combinam muitos papeis, “ora são analistas, ora facilitadores, ora referências para adicionar 

saberes úteis ao prosseguimento do trabalho”.  

 Para desempenhar seu papel, o Coordenador Pedagógico mobiliza, ressignifica e 

reconstrói saberes acumulados ao longo do exercício da docência, nos espaços onde atua, ou 
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seja, “com os condicionantes e com o contexto do trabalho” (TARDIF, 2012, p. 11). Isso revela-

nos que, para compreender quem é o professor que atua como Coordenador Pedagógico, 

precisamos mergulhar em seu universo, perceber as sutilezas e as especificidades do seu fazer 

e enxergar os saberes envolvidos em sua ação. Ação essa que, por conta da complexidade do 

vivido, requer, a todo momento, a recriação de saberes técnicos, pessoais, dentre outros. 

Sobre isso, Placco e Souza (2012, p. 49) destacam que,  o Coordenador Pedagógico, “é 

um profissional que, assim como o professor, precisa se dedicar à sua formação, assumindo-se 

como profissional que busca, permanentemente, superar os desafios de sua prática”, o que 

fortalece nosso entendimento de que, a formação docente, ocorre em processos contínuos, ou 

seja, processos que não se encerram.  

Essa condição de “busca contínua” pode ser compreendida a partir do reconhecimento 

desse espaço como sendo formado por conflitos e mudanças permanentes, reforçando, assim, o 

sentimento constante de incompletude vivido pelos profissionais da docência. Além disso, 

concordamos com Freire (2013, p. 25), quando afirma que “quem forma se forma e re-forma 

ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” e, é nesse continuum, que o 

coordenador alicerça seu fazer, naquilo que este mesmo autor chama de inacabamento. 

Para compreender os fazeres e saberes do Coordenador Pedagógico, André e Vieira 

(2012, p. 17), partem de uma “fotografia” da realidade vivida por ele. Ao analisarem a rotina 

de um dia de trabalho de um Coordenador Pedagógico, afirmam que “o dia de um Coordenador 

Pedagógico é repleto de acontecimentos variados, superpostos e imprevisíveis. A cada nova 

situação, a cada novo fato, ele é chamado a acionar um ou mais saberes e a construir novos”.  

Assim como a imprevisibilidade marca a docência, ela também marca a atuação do 

Coordenador Pedagógico, entendida, muitas vezes, na literatura corrente, como semelhante à 

atuação de um bombeiro, ou seja, aquele “herói” capaz de socorrer-nos quando precisamos.  

Esse cenário requer, desse profissional, a mobilização de saberes diversos, dependendo 

das problemáticas com as quais se depara na zona de incerteza onde se insere e onde, também, 

desempenha as atribuições que lhe cabem. A cada nova situação, um novo começo! 

A constatação das autoras reafirma o que é apresentado por Tardif e Raymond (2000, p. 

211), ao afirmarem que os saberes docentes possuem um caráter de temporalidade e, 

acrescentemos, de espacialidade, na medida em que “as situações de trabalho exigem dos 
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trabalhadores conhecimentos, competências, aptidões e atitudes específicas”, que, de certo 

modo, impactam no contínuo processo de formação desse sujeito para lidar com as situações 

cotidianas inerentes ao seu fazer. 

Para estes mesmos autores (ibidem, p. 237), os saberes que sustentam o fazer desse 

profissional 

Não somente parecem ser adquiridos no e com o tempo, mas são eles mesmos 

temporais, pois são abertos, porosos, permeáveis, e incorporam, ao longo do 

processo de socialização e da carreira, experiências novas, conhecimentos 

adquiridos em pleno processo, um saber-fazer remodelado em função das 

mudanças de prática, de situações de trabalho.  

 De acordo com as atividades a serem desenvolvidas, o coordenador depara-se com a 

necessidade de olhar para si, para os saberes já construídos e identificar aqueles que ainda lhe 

faltam.  

Compreender isso significa reconhecer que “as fontes da formação profissional dos 

professores não se limitam à formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido 

do termo, de uma formação contínua e continuada que abrange toda a carreira docente” 

(TARDIF, 2012, p. 287), ou seja, devemos, conforme já afirmamos, considerar que são saberes 

“inacabados” e contextualizados espaço-temporalmente, ao mesmo tempo em que é formado 

pelas suas experiências docentes, estes mesmos saberes as constituem.  

 Cabe pontuar que, Placco e Souza (2012, p. 60), ao abordarem os saberes específicos 

do Coordenadores Pedagógicos, apontam-nos que os mesmos  

[...] se ligam, implícita e explicitamente ao ato de coordenar: a capacidade e a 

disponibilidade para promover a expressão de todos os professores no grupo, 

acolher suas expressões e garantir que seus pontos de vista sejam respeitados, 

impedir que se estabeleçam bodes expiatórios, promover o rodízio de papeis 

no grupo, identificar as necessidades individuais dos professores e buscar 

atendê-las por meio de estudos e orientações, e tudo isso sem perder de vista 

o principal objetivo do grupo: melhorar a qualidade da educação dos alunos 

por meio da apropriação de novas e melhores formas de ensinar e educar.  

Ademais, as referidas autoras indicam que esses profissionais devem cuidar de sua 

própria formação, reservar tempo para estudo, participar de eventos acadêmicos e cursos, 

compartilhar saberes com seus pares, dentre outras ações que possam lhe fornecer “ferramentas 

de trabalho”.  

Para Bruno e Christov (2013, p. 86), desempenhar o papel de Coordenador Pedagógico 

requer “uma análise cuidadosa sobre pressupostos, procedimentos e instrumentos utilizados 
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para a comunicação que garanta crescimento intelectual, afetivo e político dos professores e 

dos próprios coordenadores também”, e para que tais aspectos se desenvolvam em sua prática, 

há que se investir em três categorias de saberes:  

● das relações interpessoais e sociais: responsáveis pela apreensão de conteúdos ligados 

ao diálogo, resolução de conflitos, negociação, dentre outros; 

● das teorias pedagógicas: que compreende conhecimentos sobre currículo, avaliação, 

Psicologia da Educação, Didática e outros; 

● das políticas do campo educacional: com destaque para o conhecimento e análise das 

diretrizes curriculares, oficiais (ou não), dentre outros saberes. 

 

2.2 Missangas que se juntam: os Coordenadores Pedagógicos, a formação continuada e a 

base de conhecimentos 

Nesse processo de construção do fazer, o Coordenador Pedagógico assume um dos seus 

papeis principais: o de formador de professores, o profissional que compartilha com outros 

profissionais, a responsabilidade de desenvolver a formação continuada de docente.  

Sobre o termo “formação”, Borba (2017, p. 25) nos indica que “está associado a alguma 

atividade de aprendizagem, cuja finalidade é desenvolver o indivíduo, favorecendo-lhe o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional”, no caso, dos professores com os quais o Coordenador 

Pedagógico atua. 

Quando trata da formação continuada, Libâneo (2001, p. 189, grifos do autor), afirma, 

que ela é “condição para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento pessoal, cultural e 

profissional”. Além disso, argumenta que “o termo formação continuada vem sempre 

acompanhado do outro, a formação inicial”.  

Para o referido autor, a formação inicial é entendida como aquela responsável pelo 

ensino de conhecimentos teóricos e práticos para a formação profissional, enquanto a formação 

continuada se dedica  

ao prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e, ao 

desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício 

profissional.  
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Em sua fala, autor supracitado evidencia a articulação existente entre a formação inicial 

e a formação continuada de docentes e que, ambas, de um modo ou de outro, estão vinculadas 

ao contexto de trabalho dos professores, sendo, portanto, necessário criar condições para que 

as duas se articulem, verdadeiramente, em processos de ir e vir, das instituições de ensino para 

a escolas e vice versa, de modo a promover maior interação entre as práticas formativas e a 

realidade na qual os professores atuam, ou seja, a escola. 

Borba (2017, p. 21-22 apud Zabalza, 2013), entende a formação como sendo  

um conjunto de atitudes, conhecimentos, habilidades e padrões de condutas 

que efetivamente afetam muitas dimensões sobre o indivíduo e a organização 

onde está inserido, sendo assim um recurso essencial para o desenvolvimento 

pessoal e social do ser humano.  

O que a autora revela ajuda-nos a compreender a importância do papel do formador – 

Coordenador Pedagógico - no contexto que ora investigamos. Ao atuar em processos 

formativos, esses profissionais têm a oportunidade de promover mudanças no processo de 

ensino-aprendizagem, a partir do investimento na ampliação e valorização dos saberes 

docentes.  

Reconhecidamente, esse papel, assumido pelo Coordenador Pedagógico, tem se 

mostrado uma forma potente de promoção do desenvolvimento profissional docente em 

diferentes âmbitos, desde o pessoal (emocional) até, e especialmente, o profissional.  

Além do que é apresentado pela referida autora, entendemos o desenvolvimento 

profissional docente como “um processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve 

contextualizar no local de trabalho do docente - a escola” (MARCELO, 2009, p. 10).  

Entretanto, cabe destacar que a formação continuada de docentes na escola deve ser 

compartilhada com outros profissionais. Como explica Cunha (2006, p. 150, grifo nosso)  

A escola é assumida como espaço de construção coletiva e a ideia da 

coordenadora, responsável pela formação continuada, é referida como tarefa 

de organizadora e mediadora dos encontros. Compreendendo que a formação 

continuada dos professores não é sua responsabilidade exclusiva, dividem 

essa responsabilidade com o conjunto de profissionais da escola. Algumas 

coordenadoras entendem que a tarefa de orientar a formação na escola 

demandaria dedicação exclusiva. (grifo nosso) 

 

Para Nóvoa (1992, p. 24-25), a “formação de professores pode desempenhar um papel 

importante na configuração de uma nova profissionalidade docente” e deve estimular o 

desenvolvimento de um pensamento autônomo, dentro de uma perspectiva “crítico-reflexivo”.  
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O autor alerta para o fato de que, a formação docente, não se constrói pelo acúmulo de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim, por meio de uma reflexão crítica sobre as 

práticas e sobre a (re)construção permanente de uma identidade pessoal, de onde emerge a 

importância de se investir na pessoa do professor. Este mesmo autor reitera que a formação 

continuada deve pautar-se na trilogia: produção da vida, da profissão e da escola, por meio 

de ações que promovam o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional dos docentes.  

Para promover o desenvolvimento profissional docente, Imbernón (2002, p. 57) indica 

que a formação “não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), 

mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal”, num processo de ir e vir, avanços e recuos na 

construção de relação entre conhecimento e saberes e seu fazer. Quando aborda os aspectos 

inerentes ao desenvolvimento profissional docente, o autor destaca que a “formação contínua 

pode constituir um importante espaço de ruptura”, especialmente quando se dedica às 

dimensões coletivas, as quais são capazes de promover a emancipação e consolidação 

profissional dos professores.  

Sobre o desenvolvimento organizacional do professor, este mesmo autor, ressalta o 

potencial da formação contínua que se consolida a partir do investimento nos projetos de escola. 

Estes sofrem impactos na esfera global e local e incidem, não apenas sobre o aperfeiçoamento 

e qualificação da prática ou sobre a progressão na carreira docente, mas, também, sobre a 

possibilidade de mudança educativa. 

Ao falar sobre os processos de formação docente, Veiga e D’Ávila (2012, p. 15, apud 

Leitão de Melo, 1999, p. 26), indicam que tratam-se de “um processo inicial e continuado, que 

deve dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço 

tecnológico”, especialmente porque “a necessidade de aprendizado contínuo é uma das 

características que definem a atual sociedade” (RINALDI; REALI, 2012, p. 81) onde esse 

profissional atua.  

Essas mesmas autoras indicam que “a formação [docente] não pode mais ser vista como 

capaz de dotar as pessoas de uma bagagem fixa de conhecimentos que podem ser dispostos ao 

longo da vida” (RINALDI; REALI, 2012, p. 81, grifo nosso), haja vista que os conhecimentos 

precisam ser revistos na medida em que vivenciam-se diferentes histórias e experiências.  
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Se considerarmos a complexidade das ações do coordenador no contexto escolar, 

conseguimos compreender o que as autoras nos apresentam. Além de preocupar-se com o 

trabalho do professor, de transmitir conhecimentos historicamente acumulados, no cotidiano 

escolar, o coordenador, utiliza um conjunto de outros conhecimentos, muitas vezes não 

apreendidos nos espaços formativos frequentados até a graduação.  

Como aponta Mizukami et al (2010, p. 14), a atuação do Coordenador Pedagógico na 

formação docente, justifica-se no fato de que, o mesmo,  

defronta-se com múltiplas situações divergentes, com as quais não aprende a 

lidar durante seu curso de formação. Essas situações estão além dos 

referenciais teóricos e técnicos e por isso o professor não consegue apoio 

direto nos conhecimentos adquiridos no curso de formação para lidar com 

eles. 

Ao afirmar que “a prática docente é, portanto, um lugar de formação e produção de 

saberes”, Lastória e Assolini (2010, p. 20) ajudam-nos a compreender que, o trabalho 

desempenhado pelo Coordenador Pedagógico, é de grande importância para a transformação 

da escola em um espaço de formação, onde ele mesmo, os professores e os demais sujeitos com 

os quais lida, têm a oportunidade de ampliar suas aprendizagens profissionais a partir dos 

saberes provenientes da experiência.  

Por considerarmos o que as autoras afirmam, concordamos com o que Mizukami et al 

(2010, p. 27 apud Candau, 1996, p. 143) argumentam ao afirmarem que “o lócus da formação 

a ser privilegiado é a própria escola”, espaço onde atua o Coordenador Pedagógico, aquele que 

tem o trabalho formativo desenvolvido na escola alimentando o próprio ofício docente, seus 

fazeres e seus saberes, os quais passam a ser reconhecidos e valorizados nesse processo.  

As autoras afirmam, ainda, que “o processo de formação é multifacetado, plural, tem 

início e nunca tem fim. É inconcluso e auto formativo” (Mizukami et al, 2010, p. 27 apud 

Candau, 1996, p. 143), o que podemos compreender se reconhecermos que “a maioria das 

competências e conhecimentos adquiridos por uma pessoa no início da carreira será obsoleta 

ao final de seu percursos profissional” (RINALDI; REALI, 2012, p. 80).  

Quando aborda o termo formação, Pimenta (2000, p. 30), afirma se tratar da 

“mobilização de vários tipos de saberes: saberes da prática reflexiva, saberes de uma teoria 

especializada, saberes de uma militância pedagógica”, o que indica que, em seu processo de 

formação, o docente, se constitui, profissionalmente, por saberes de diferentes natureza.  
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Isto significa que não configuram-se como um corpo acabado de conhecimentos, 

especialmente, porque considera que a prática docente não lida com problemas meramente 

instrumentais, mas sim com situações problemáticas complexas, incertas, singulares e de 

conflitos.  

As indicações da referida autora dialogam com a afirmativa de Mizukami et al (2010), 

a qual nos diz que a formação básica do professor pode ser vista como apenas um dos momentos 

de formação do professor e que os saberes desses profissionais estão fragmentados em diversos 

momentos da construção de sua profissionalidade, em seus espaços de atuação. 

Imbernón (2002, p. 58-59) argumenta que, os conhecimentos fragmentados, são 

provenientes de diversos momentos vividos pelo professor, dentre os quais destaca: “a 

experiência como discente”, a socialização (de conhecimento) profissional mediante “formação 

inicial”, “a vivência profissional” e a “formação permanente”.   

Ao participar de programas de formação, o professor tem a oportunidade de rever os 

conhecimentos apreendidos ao longo de sua história de vida e de seu percurso profissional, 

ressignificá-los, reconstruí-los e abandonar aqueles que não lhe são necessários naquele 

momento ou naquela escola, com aqueles sujeitos com os quais está atuando no tempo do seu 

fazer.  

 Para Mizukami et al (2010, p. 43), “a construção contínua de saberes [docentes] não 

ocorre de forma isolada. Ela deve se dar na parceria entre pessoas que estão em diferentes níveis 

de desenvolvimento profissional [e] devem ser incorporadas ao dia-a-dia da escola (grifo 

nosso)”. 

Nessa mesma perspectiva, Veiga e D’Ávila (2012, p. 14) orientam que 

A docência requer formação profissional para seu exercício: conhecimentos 

específicos para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo, a aquisição das 

habilidades e dos conhecimentos vinculados à atividade docente para 

melhorar sua qualidade. 

 Partindo desse argumento, concordamos com Mizukami et al (2010, p. 77) na medida 

em que entendemos que o investimento no desenvolvimento profissional docente, por meio da 

formação continuada realizada pelos Coordenadores Pedagógicos, se efetivará com o 

reconhecimento de que 

Os professores necessitam de tempo e de oportunidade para aprender sobre a 

própria área de conhecimento, sobre processos de aprendizagem dos alunos, 
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sobre ensino para alunos diversos, sobre organização da classe, sobre gestão 

da escola, sobre tecnologia e sobre envolvimento dos pais e da comunidade 

com a educação e com a escola.  

O mesmo argumento também é apresentado por Migliorança e Tancredi (2012, p. 306), 

que afirmam seguir “o pensamento de que a aprendizagem da docência é contínua e que são 

necessário tempo e recursos para que os professores assumam novas concepções, novos valores, 

novas técnicas de ensino”. 

Tais apontamentos permitem atribuir maior sentido e valor à presença do Coordenador 

Pedagógico na escola e justifica a criação desse cargo nas muitas instituições de ensino no país, 

pois demonstram a compreensão de que a escola é o “local de trabalho” do professor, é onde 

ele desenvolve sua profissionalidade e constrói saberes sobre a docência (MIZUKAMI et al, 

2010, p. 80). E, além disso, é do chão da escola que surgem as “situações problemáticas” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 57) que subsidiarão as ações formativas do Coordenador Pedagógico.  

  Para Cavaco (2014, p. 167), o professor aprende desenvolvendo sua “prática 

profissional, na interação com os outros (os diversos outros: alunos, colegas, especialistas, etc.) 

enfrentando e resolvendo problemas, apreciando criticamente o que se faz e como se faz, 

reajustando as formas de ver e agir.”, ou seja, a escola é o palco das múltiplas complexidades 

da escola, do ensino e do trabalho docente, por conta disso, é nesse espaço que devem ser 

oportunizadas situações de aprendizagem docente que permitirão aos professores 

desenvolverem-se profissionalmente. 

 Ao afirmar que os professores são profissionais produtores de “saberes específicos ao 

seu próprio trabalho e são capazes de deliberar sobre as suas próprias práticas, de objetivá-las 

e partilhá-las, de aperfeiçoá-las e de introduzir inovações susceptíveis de aumentar sua 

eficácia”, Tardif (2012, p. 286) possibilita compreender melhor a prática desse profissional.  

Para o referido autor, os saberes destes profissionais não estão descolados do espaço de 

concretização dos seus fazeres e, na mesma medida, as propostas de formação continuada de 

docentes, não devem, também, estar distantes de sua realidade. Sendo assim, os processos 

formativos de docentes devem estar mergulhados em seu contexto, onde também deve estar 

inserido o formador – Coordenador Pedagógico.  

Nesse ínterim pautamo-nos no argumento de que “ o trabalho [docente] não é algo que 

se aprende conhecendo de fora para dentro, mas uma atividade que se cumpre, como tal, no 

seio desse fazer, saberes são mobilizados, construídos e reconstruídos" apresentados por Veiga 
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e D’Ávila (2012, p. 35, grifo nosso) , para afirmar que, estar presente na escola, vivenciando o 

que nela se passa, também alimenta o trabalho do formador, o profissional que mobiliza um 

conjunto complexo de saberes para atuar. 

Ao falar sobre o exercício da formação docente, Pereira (2010, p. 55 apud Zabalza, 

2004) diz que, o mesmo, “requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos 

próprios da disciplina, como também nos aspectos correspondentes à sua didática e ao 

encaminhamento de diversas variáveis que caracterizam a docência”. 

Ao partirmos da reflexão apresentada pelo autor supracitado, compreendemos que, para 

desenvolver suas atividades e atuar na formação docente, o Coordenador Pedagógico utiliza um 

conjunto de conhecimento como alicerces de sua prática, o que pode ser entendido como sendo 

a sua “base de conhecimento”.  

Para Shulman (2005) e Backes et al (2017), a base de conhecimentos para o ensino pode 

ser organizada segundo as categorias a saber: 
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Quadro 1 - Categorias da base de conhecimentos para o ensino segundo Shulman (2005) e 

Backes et al (2017) 

Base de 

conhecimentos 
Principais características 

Conhecimento do 

conteúdo 

Formado pelos conteúdos disciplinares construídos historicamente e 

apreendidos na formação acadêmica docente. Aborda os conhecimentos que 

o professor compreende que deve ser ensinado e aprendido, o que impacta 

na ampliação das possibilidades de intervenção docente. 

Conhecimento 

didático geral 

Associado aos aspectos didáticos gerais do ensino desenvolvidos no fazer 

docente. Compreende princípios e estratégias de manejo que influenciam na 

aplicação de metodologias de ensino-aprendizagem que favoreçam a 

construção do conhecimento. 

Conhecimento do 

currículo 

Composto pelo domínio dos programas curriculares das instituições de 

ensino. Revela a compreensão do docente sobre as contribuições dos 

conhecimentos para a formação humana e profissional dos sujeitos. 

Conhecimento 

didático do 

conteúdo 

Conhecimentos distintos do professor, congrega conhecimentos 

acadêmicos e conhecimentos provenientes de seu fazer. Tem aspecto muito 

particular, pois revela a compreensão dos conteúdos pelo professor, que lhe 

atribui significados e o ressignifica em seu fazer. É responsável pela 

mobilização das outras categorias da base de conhecimentos, revelando, em 

sua prática, as concepções particulares do professor sobre o que é ensinado. 

Conhecimento dos 

alunos 

Trata do conhecimento acerca dos alunos com os quais atua, dos contextos 

onde vivem, do que sabem e sobre como aprendem. Permite ao professor 

contextualizar o conhecimento a ser aprendido, de modo a acolher as 

diferentes necessidades de aprendizagem. 

Conhecimento dos 

contextos 

educativos 

Relacionado à aspectos da gestão e financiamento da Educação. Trata da 

compreensão da dimensão política da Educação e de seu papel nesse 

contexto. Revela a consciência docente dos aspectos macro e micro 

relacionados à Educação e favorece a construção de maior compromisso 

com a instituição, com a comunidade e com a sociedade. 

Conhecimento dos 

objetivos, 

finalidades e valores 

educativos 

Revela a compreensão do papel social assumido pela Educação e pelo 

professor em sua ação educativa, tendo por base, os fundamentos filosóficos 

e históricos. Revelam os objetivos, finalidades e valores norteadores do 

ensino.  

Fonte: Adaptado de SHULMAN (2005) e BACKES et al (2017) 
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Ao analisar as categorias do autor supracitado, Mizukami (2004) organiza uma outra 

proposta de categorização da base de conhecimentos para o ensino. Tal organização não é, sob 

a nossa ótica, distante do que é apresentado anteriormente, pelo contrário, ambas seguem numa 

mesma direção. De acordo com a proposição da autora, a base de conhecimentos para o ensino 

pode ser categorizada da seguinte forma:  

 

Quadro 2 - Categorias da base de conhecimentos para o ensino segundo Mizukami (2004) 

Categoria Características 

Conhecimento 

do conteúdo 

específico 

Diz respeito ao conteúdo do componente curricular lecionado pelo 

professor, inclusive as compreensões de fatos, conceitos, processos, 

procedimentos etc. de uma área específica do conhecimento quanto 

àquelas relativas à construção dessa área. É necessário ao ensino, mas 

não é suficiente para ensinar. 

Conhecimento 

pedagógico geral 

Envolve conhecimentos de teorias e princípios do processo de ensino-

aprendizagem e conhecimentos dos alunos, dos contextos 

educacionais, de outras disciplinas e conhecimentos de fins, metas e 

propósitos educacionais. 

Conhecimento 

pedagógico do 

conteúdo 

É uma forma de conhecimento do conteúdo, que é construído, 

enriquecido e melhorado pelo professor quando mesclado com outros 

tipos de conhecimento em sua prática de ensino. Permite ao professor 

assumir um papel de protagonista, de autor do seu saber. 

Fonte: Adaptado de MIZUKAMI (2004) 

 

Além do que é apresentado no quadro 2, Mizukami (2004, p. 40) assinala que 

[...] embora Shulman não coloque em forma destacada o conhecimento da 

experiência como uma categoria da base de conhecimento (...), [o mesmo] é 

condição necessária (embora não suficiente) para a construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo por parte do professor.  

O que a referida autora revela, indica que, ao desempenhar seu papel, o professor 

desenvolve, ressignifica e constrói saberes que emergem da prática e para ela volta em outras 

situações de ensino-aprendizagem, num movimento de retroalimentação constante de seu fazer. 

 Para Shulman (2005, p. 11), essa mesma base de conhecimentos para o ensino emerge 

de, pelo menos, quatro fontes principais. A saber: a formação acadêmica da disciplina a ensinar; 

os materiais e o contexto do processo educativo institucionalizado; a pesquisa escolar, as 
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organizações sociais, a aprendizagem humana, o ensino e o desenvolvimento, e os demais 

fenômenos socioculturais que influenciam o fazer docente; e a sabedoria proveniente da própria 

prática.  

Assim como o professor, o Coordenador Pedagógicos mobiliza, constrói, reconstrói e 

transforma sua atuação de formador na medida em que amplia seus saberes e conhecimentos, 

os quais, apesar de serem de natureza muitas vezes distintas, constituem, fundamentam e 

legitimam o seu fazer, que é único, pessoal e intransferível, na medida em que cada sujeito o 

constrói a partir de suas próprias experiências.  

É no fazer e no “provar-se”, que o Coordenador Pedagógico se constitui, e, nesse 

movimento do fazer, tem a oportunidade de avaliar os saberes produzidos, acumulados e 

acessados ao longo de sua jornada formativa, reconstruindo-os e ressignificando-os em sua 

ação, o que inclui reconhecer que, assim como para o professor, “não é suficiente somente 

conhecer bem sua disciplina, mas também ter conhecimentos inerentes ao ato de ensinar” 

(Backers et al, 2017, p. 3), ou, por melhor dizer, o ato de “formar”, seu principal papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

3 AS MISSANGAS DO COLAR VISTOSO: PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Para identificar quais são os saberes docentes dos Coordenadores Pedagógicos atuantes 

na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP e discuti-los à luz do referencial teórico da 

área educacional, optamos por desenvolver a pesquisa em uma abordagem qualitativa.  

A nossa opção metodológica se aproxima ao que é apresentado por Martins (2004, p. 

289), para quem a pesquisa qualitativa “privilegia a análise de microprocessos, através do 

estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e 

caracterizada pela heterodoxia no momento da análise.”  

Uma outra questão pertinente é destacada por Bogdan e Biklen (1994, p. 49), ao 

afirmarem que 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora no 

nosso objeto de estudo. [...] nada é considerado como um dado adquirido e 

nada escapa à avaliação. A descrição funciona bem como método de recolha 

de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape ao escrutínio.  

 

Ao realizar a pesquisa por meio dessa abordagem, pretendemos acessar aspectos ainda 

não levantados ou percebidos no contexto de atuação do profissional Coordenador Pedagógico, 

colaborando, assim, para a ampliação do conhecimento acerca desse profissional e seus saberes. 

Quando trata da pesquisa qualitativa, Minayo (2009, p. 21) destaca o potencial dessa 

abordagem para responder a questões particulares  

Com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes.  

 Os argumentos apresentados pela autora permitem justificar a escolha por essa 

abordagem, haja vista que a mesma possibilita investigar a realidade dos Coordenadores 

Pedagógicos da rede pública municipal de ensino e acessar o vivido por esses profissionais em 

seu fazer, e, ainda, aprofundar a nossa compreensão acerca dos significados e significantes dos 

saberes, verbalizados (ou não), sob suas próprias óticas. 
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Por considerar que, no processo de desenvolvimento profissional, cada Coordenador 

Pedagógico apresenta nuances ímpares, o presente projeto de pesquisa desenvolve-se a partir 

de um estudo de caso.  

Pautamo-nos no fato de que, tal metodologia, permite, segundo Lüdke e André (2013, 

p. 20), captar o que é “singular, que tenha valor em si mesmo”. 

Estas mesmas autoras discutem aspectos principais da abordagem qualitativa de 

pesquisa, dentre os quais destaca-se o fato de que, tais pesquisas, visam a descoberta, ou seja, 

“mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se 

manter atento a novos elementos que podem emergir como importantes durante o estudo” 

(ibidem, p. 21). Além disso, enfatizam que tal abordagem ressalta “a interpretação do contexto”, 

permite “retratar a realidade de forma completa e profunda” e possibilita a utilização de “uma 

variedade de fontes de informação” (ibidem, p. 21-22), dentre outros aspectos que se aplicam a 

esta pesquisa.  

Para examinar as minúcias dos saberes docentes dos Coordenadores Pedagógicos, 

realizamos a coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada com cinco profissionais 

atuantes nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (EF). Tal escolha metodológica foi 

motivada devido à possibilidade, vislumbrada pelas pesquisadoras, de “ver o indivíduo não 

mais como objeto, mas como sujeito do conhecimento e da história” (MARTINS, 2004, p. 298). 

Para Brito e Leonardos (2001, p. 24), valorizar o entrevistado como sujeito significa 

considerá-lo “capaz de elaborar uma forma de conhecimento sobre a realidade que o circunda”, 

enquanto que, como objeto de pesquisa, os entrevistados estariam submetidos “à forma de 

interpretação do pesquisador, sem que tenham voz ativa nesse processo.”   

Partimos do pressuposto que o uso da entrevista semiestruturada permite escutar a voz 

dos sujeitos cujos saberes serão investigados, sendo este, mais um elemento que sustenta nossa 

escolha.  

A decisão de realizar entrevista semiestruturada para a coleta de dados é justificada pela 

necessidade de levantar informações sobre o percurso profissional e acadêmico dos sujeitos que 

atuam nessa função, sob suas próprias óticas e, ainda, no fato dessa metodologia permitir a 

“captação imediata e corrente da informação desejada” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39). 
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Além disso, a entrevista semiestruturada possibilita “recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo, ao investigador, desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134), suas 

próprias aprendizagens e seu próprio percurso de desenvolvimento profissional.  

Para Duarte (2004, p. 215) 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 

estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 

permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 

coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 

significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 

com outros instrumentos de coleta de dados.  

 Assim como o autor, entendemos que a entrevista semiestruturada possibilita acessar 

a realidade vivida por cinco distintos Coordenadores Pedagógicos, os quais atuam em 

diferentes segmentos educacionais e em localidades diversas, tendo, como parâmetro de 

análise dos dados coletados, suas próprias percepções, ou seja, será possível captar quais 

saberes os mesmos reconhecem e quais saberes utilizam no desenvolvimento de suas 

atribuições laborais sob suas próprias óticas, principal objetivo do projeto de pesquisa. 

Sobre a análise dos dados coletados, Duarte (2004, p. 216) alerta que essa atividade 

Também é tarefa complicada e exige muito cuidado com a interpretação, a 

construção de categorias e, principalmente, com uma tendência bastante 

comum entre pesquisadores de debruçar-se sobre o material empírico 

procurando “extrair” dali elementos que confirmem suas hipóteses de trabalho 

e/ou os pressupostos de suas teorias de referência. Precisamos estar muito 

atentos à interferência de nossa subjetividade, ter consciência dela e assumi-

la como parte do processo de investigação.  
 

Esse apontamento remete à importância da ação do pesquisador segundo padrões 

éticos, respeitando os sujeitos participantes da pesquisa, seus saberes, fazeres e suas crenças. 

Para Duarte (2004, p. 218) “é a fala do pesquisador que será ouvida no relatório de pesquisa e 

não a da comunidade silenciada”, por isso, os pesquisadores devem utilizar, de forma 

respeitosa e responsável, os conteúdos e conhecimento que serão compartilhados durante a 

entrevista semiestruturada.  

 No processo de análise dos dados coletados, atemo-nos a “atribuir sentido àquele 

mosaico, tendo por referência seus pressupostos teóricos, sua filiação acadêmica, seus objetivos 

de pesquisa etc.” (MARTINS, 2004, p. 222-223), e, para fazê-lo, investimos na utilização de 
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referenciais teóricos que tratam dos saberes e conhecimentos docentes, além de pautarmo-nos 

em elementos constitutivos do processo de desenvolvimento profissional docente.  

Nesse interim, a entrevista semiestruturada ajuda a “extrair daquilo que é subjetivo e 

pessoal neles [entrevistados] o que nos permite pensar a dimensão coletiva, isto é, que nos 

permite compreender a lógica das relações que se estabelecem (estabeleceram) no interior dos 

grupos sociais dos quais o entrevistado participa (participou), em um determinado tempo e 

lugar. ” (MARTINS, 2004, 219, grifo nosso) de modo a tornar-nos capazes de “mapear”9 e 

contextualizar os percursos formativos e profissionais dos participantes da pesquisa. 

Assim como Duarte (2002, p. 140), concordamos que 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 

empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 

visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 

de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma 

apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. 

 

 E por concordar com esse autor, afirmamos que nossos “passaportes” estão prontos. 

Para essa investigativa estabelecemos os seguintes objetivos:  

 

Objetivo geral: 

● Identificar quais são os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos atuantes na 

rede municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP e discutir os mesmos à luz do 

referencial teórico da área educacional.  

 

Objetivos específicos: 

● Levantar e analisar os saberes docentes verbalizados pelos coordenadores pedagógicos 

da rede investigada; 

● Identificar e analisar os saberes docentes não verbalizados pelos coordenadores 

pedagógicos da rede investigada; 

● Discutir as potencialidades da atuação dos coordenadores pedagógicos na rede 

investigada. 

 
9 Nessa abordagem, consideramos o termo “mapear” como sendo uma ação capaz de revelar os 

contornos do trabalho desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico, de modo que consigamos, 

representar seus saberes e fazeres. 
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3.1 A seleção do fio: o espaço de investigação 

 Como já apresentamos, o cargo de Coordenador Pedagógico foi criado quando da 

elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e o Estatuto do Magistério Público 

Municipal (Lei Complementar nº 2.524/12), cujo processo para seleção e contratação ocorreu 

por meio de Concurso Público, no ano de 2015. Mas, somente no ano de 2016, os professores 

aprovados, foram convocados a assumir os cargos para os quais haviam concorrido.  

O contexto de criação e contratação do cargo de Coordenador Pedagógico do 

município onde residimos e onde, também, desenvolvemos atividades laborais de formação 

continuada com Coordenadores Pedagógicos10 , despertou-nos o interesse de investigar como 

tal categoria desempenha seu papel, desenvolvendo sua profissionalidade e reconstruindo os 

saberes da docência.  

 Nossa curiosidade foi fomentada pelo apresentado por Tardif (2012, p. 51), quando 

reflete acerca dos processos de desenvolvimento dos saberes docentes no início da carreira. 

Esse autor indica que “é no início da carreira (de 1 a 5 anos) que os professores acumulam, ao 

que parece, sua experiência fundamental”. Para o mesmo, o momento de ingresso na carreira 

é de “aprendizagem rápida”, pois docentes experimentam a si próprios e colocam “em xeque” 

os conhecimentos apreendidos ao longo de sua vida profissional e pessoal.  

 Os argumentos apresentados por Tardif indicam ser a fase de ingresso na docência, ou, 

no caso desta pesquisa, de ingresso na carreira de Coordenador Pedagógico, um momento de 

grande efervescência profissional, no qual o professor tem a oportunidade de ressignificar e 

validar seus saberes, bem como tem a oportunidade de construir novos saberes.  

 O contexto que ora apresentamos é basilar para a construção da investigação. 

Entendemos ser, esta pesquisa, uma grande oportunidade para analisarmos em que medida o 

tempo de docência no cargo de Coordenador Pedagógico tem fomentado a construção de 

saberes por esses profissionais e, especialmente, como eles mesmos enxergam tais saberes em 

sua prática e, se não enxergam, como podemos identificá-los a partir do que verbalizam sobre 

suas rotinas de trabalho e nas atividades relatadas na entrevista semiestruturada. 

 

 

 

 
10 Do mês de junho do ano de 2015 a dezembro do ano de 2019, atuamos como formadoras de 

Coordenadores Pedagógicos para um sistema de ensino em seis cidades no interior paulista.  
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3.2 Perpassando o fio: a coleta de dados 

Os dados da pesquisa foram coletados na rede pública municipal de ensino de Ribeirão 

Preto - SP. Ribeirão Preto está localizado no noroeste paulista há cerca de 312 km de distância 

da capital11. 

 

Figura 1: Localização do município de Ribeirão Preto – SP 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)12 

 

A rede municipal de ensino deste município conta com 3.17313 professores, sendo que, 

aproximadamente, 80% do total de docentes são efetivos. Os professores contratados em 

caráter emergencial, ocupam cerca de 20% do quadro funcional desta categoria.  

Os professores encontram-se distribuídos em 108 escolas, que atendem a Educação 

Infantil (divididas em Centros de Educação Infantil (CEIS’s) e Escolas Municipais de 

Educação Infantil - EMEIs), Ensino Fundamental (EMEF), Educação Especial e Ensino 

Profissionalizante, as quais estão organizadas no quadro a seguir:14 

 

 

 
11 Censo de 2010. Fonte: www.ibge.gov.br. Acesso em 18/09/19. 

12Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ribeirao-preto/panorama. Acesso em 

11/09/2020. 
13 Fonte: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/educacao-em-numeros . Acesso em 

18/09/19. 
14 Disponível in: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/seducacao/educacao-em-nros.pdf. Acesso em 

12/09/20. 

Ribeirão Preto 

http://www.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ribeirao-preto/panorama
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/educacao-em-numeros
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/seducacao/educacao-em-nros.pdf


55 
 

 

 

Quadro 3: Distribuição das escolas da rede pública municipal de Ribeirão Preto - SP 

 segundo a etapa do ensino 

TIPO QUANTIDADE 

Centros de Educação Infantil (CEIs) 34 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) 41 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) 31 

Educação Especial 1 

Ensino Profissionalizante 1 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP. 

 

Do total de escolas apresentado, 31 unidades possuem o cargo de Coordenador 

Pedagógico, os quais, conforme apontamos anteriormente, foram contratados por meio da 

seleção em concurso público realizado no ano de 201515, sendo convocados nos anos 

subsequentes.  

Esse conjunto de coordenadores, fazem parte do quadro16 funcional da rede municipal 

de ensino, atuando nas seguintes etapas do Ensino Fundamental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Concurso Público nº 002/2015, publicado no Diário Oficial nº 9.837 do município de Ribeirão Preto 

– SP, em 13 de novembro de 2015. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/diario-

oficial/pesquisaData.xhtml?dataDiario=13/11/2015> Acesso em 24/09/2-15 

16 Disponível in: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/educacao-em-numeros . Acesso 

em 06/09/19. 
 

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/diario-oficial/pesquisaData.xhtml?dataDiario=13/11/2015
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/diario-oficial/pesquisaData.xhtml?dataDiario=13/11/2015
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/educacao-em-numeros
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Quadro 4:  Distribuição dos Coordenadores Pedagógicos segundo a etapa/modalidade do 

Ensino Fundamental 

Etapas do Ensino Fundamental Quantidade de 

Coordenadores Pedagógicos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF) 1 

Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

(EF) 

14 

Anos Iniciais Ensino Fundamental (EF) e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

4 

Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

11 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) 

1 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP  

 

Para desenvolvermos a pesquisa com esses profissionais, enviamos um ofício à 

Secretaria Municipal de Educação – SME (APÊNDICE A) solicitando autorização para a 

coleta de dados. Após a aprovação emitida por esse órgão (ANEXO A), submetemos nosso 

projeto de pesquisa à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – SP -  FFCLRP da Universidade de São Paulo 

- USP, onde consta o modelo do Termo Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE B). Mediante a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - FFCLRP/USP 

(ANEXO B), demos início à coleta de dados.   

Com o intuito de levantar quais Coordenadores Pedagógicos teriam interesse em 

participar da coleta de dados para essa pesquisa, enviamos uma mensagem por correio 

eletrônico à Secretaria Municipal de Educação, detalhando os objetivos da investigação. Após 

a análise da mensagem, a secretaria encaminhou nossa mensagem a todos os endereços 

eletrônicos dos Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de ensino.   

 Após esse primeiro contato, iniciamos o processo de comunicação pessoal com cinco 

Coordenadores Pedagógicos, os quais concordaram em participar da pesquisa. Um 

coordenador manifestou sua concordância por meio de mensagem em correio eletrônico e 
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quatro contactaram-nos por telefone para manifestar o interesse em participar desta 

investigação.  

Assim como as “missangas” do nosso “colar vistoso”, cada um dos participantes dessa 

pesquisa foi convidado a escolher o nome de uma pedra preciosa (ou semipreciosa) para lhes 

representar. Sendo assim, os participantes dessa pesquisa escolheram seus próprios codinomes 

e são chamados pelos nomes quatro minerais e uma resina fóssil, a saber: Esmeralda, 

Diamante, Ágata, Rubi e Âmbar. 

 

3.3 As cores das missangas: as entrevistas 

 Realizamos cinco entrevista semiestruturada por meio de gravação autorizada pelos 

participantes, no espaço escolar onde atuam. Seu desenvolvimento ocorreu pautado em um 

roteiro semiestruturado (APÊNDICE C) e teve, em média, 60 minutos de duração. Todos os 

dados levantados foram transcritos e analisados ao longo da seção 4.  

 Do conjunto de informações levantadas, reunimos dados sobre os participantes e seu 

universo de atuação. 

 

3.4 Missangas do saber: dados coletados 

A partir da realização da entrevista semiestruturada, foi possível levantar o perfil de 

cada um dos cinco participantes. 

O quadro 5, a seguir, reúne tais caraterísticas: 
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Quadro 5: Perfil dos participantes da pesquisa: 

Participante Idade Gênero Formação Acadêmica 

Tempo 

de 

docência 

Tempo 

no cargo 

Esmeralda 39 

anos 

Feminino Ciências Biológicas 

Pedagogia 

Especialização no Ensino 

de Ciências 

15 anos 
1 ano e 11 

meses 

Diamante 49 

anos 

Masculino História 

Complementação 

Pedagógica em Geografia 

e Pedagogia 

21 anos 
1 ano e 3 

meses 

Ágata 38 

anos 

Feminino Pedagogia 

Especialização em Gestão 

e Supervisão, 

Alfabetização e Gestão e 

Coordenação. 

19 anos 2 anos 

Rubi 34 

anos 

Masculino Pedagogia 

Mestrado em Educação 
5 anos 2 anos 

Âmbar 34 

anos 

Feminino Pedagogia 

Mestrado em Educação 

Especialização em 

Psicopedagogia 

11 anos 2 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro expõe a caracterização dos participantes da pesquisa. Observamos que há 

variação entre o tempo de docência dos coordenadores. Um deles possui 21 anos, sendo, perto 

dos outros, o profissional com maior tempo de docência, enquanto que, o coordenador Rubi 

apresenta menor tempo, possui cinco anos de exercício profissional na docência. A variação 

de idade entre eles permite inferir que há diferenciação dos saberes construídos ao longo dos 

diferentes tempos de docência, e, ainda, no processo de construção da profissionalidade 

docente de cada um deles.  
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As diferenças de idade podem, também, ser significativas. Os participantes mais jovens 

possuem 34 anos, um possui 39 anos, um coordenador possui 38 anos e, o de maior idade, 

possui 49 anos. Entretanto, como Coordenadores Pedagógicos, todos possuem, no máximo, 

dois anos de atuação.  

Além dessas informações, levantamos o grupo (professores e estudantes) com os quais 

esses profissionais atuam, conforme apresenta o quadro 6, a seguir: 

 

Quadro 6: Características das unidades escolares onde os participantes atuam 

Participantes Número de professores 

da unidade escolar 

(média) 

Número de alunos da 

unidade escolar (média) 

Esmeralda 17 260 

Diamante 90 1300 

Ágata 40 880 

Rubi 35 700 

Âmbar 30 400 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O quadro 6 mostra um panorama das diferenças entre as unidades escolares da rede 

pública municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP no que diz respeito ao número de 

professores e estudantes atendidos pelos Coordenadores Pedagógicos.  

Como observamos, há considerável variação entre o número de professores e de 

estudantes nas escolas onde atuam os participantes da presente pesquisa, o que indica um 

quadro significativo de complexidades enfrentadas pelos coordenadores ao assumirem a 

coordenação pedagógica na rede municipal de ensino investigada. Entendemos que, a 

complexidade enfrentada pelo coordenador, varia segundo o número de pessoas com os quais 

atua, cotidianamente. 

 Como observamos, a coordenadora Esmeralda possui o menor número de professores 

e alunos com os quais atua. Quando contrastado com o número de sujeitos envolvidos no 
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trabalho do coordenador Diamante, observamos a variação citada anteriormente. Este 

profissional atende cerca de 1.300 alunos e, aproximadamente, 90 professores. Tal dado leva-

nos a inferir que, de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas na atuação dos 

participantes da pesquisa, ocorre a mobilização de saberes em diferentes intensidades, os 

quais, de acordo com o contexto, varia quanto à sua complexidade.  

Cabe destacar que, além de atuar com professores e estudantes, principais sujeitos 

envolvido no trabalho dos Coordenadores Pedagógicos, estes profissionais também atuam 

com os gestores da rede pública municipal (diretores, supervisores e demais funcionários da 

equipe escolar), e, ainda, com os familiares dos estudantes. 

Tal fato amplia, significativamente, o campo de atuação destes profissionais e, ainda, 

a diversidade de saberes mobilizados no exercício de suas atribuições e nas interfaces 

estabelecidas entre este e os demais sujeitos da Educação com os quais relaciona-se direta e 

indiretamente.  

Consideramos, ainda, que o contexto profissional de atuação dos coordenadores incide 

em processos pessoais e profissionais de construção de uma identidade profissional própria, o 

que, também, provoca a reconstrução de saberes acumulados ao longo de sua história de vida 

pessoal e profissional. São, justamente esses saberes, que identificamos e discutimos a seguir, 

na seção 4. 

Para melhor compreender como os saberes profissionais dos participantes da pesquisa 

se revelam, de modo que possamos discutí-los à luz do referencial teórico, organizamos os 

dados a partir de apontamentos que, de algum modo, se articulam e mostram-se reveladores 

de saberes. 

Ao acessar a transcrição da entrevista semiestruturada, identificamos, em cada uma das 

questões, quais aspectos coadunavam com a literatura que ancora essa investigação de modo 

que permitisse sua análise. 

Para categorizarmos os dados coletados, apoiamo-nos em Bardin (2016, p. 147) para 

quem o ato de categorizar “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos”. 

A identificação e discussão dos saberes docentes dos Coordenadores Pedagógicos da 

rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP, é desenvolvida a partir da análise 

do conteúdo, capaz de “caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos 
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manifestos” (GOMES, 2009, p. 84), presentes nos dados coletados por meio de entrevista 

semiestruturada. 

Para Gomes (2009, p. 80), os propósitos da análise do conteúdo “é ir além do descrito, 

fazendo uma decomposição dos dados e buscando relações entre as partes que foram 

decompostas”, para, posteriormente, interpretarmos alguns aspectos das próprias 

manifestações dos participantes, buscando “sentidos das falas e das ações para se chegar a 

uma compreensão ou explicação” sobre os conhecimento profissionais dos Coordenadores 

Pedagógicos, revelados nos fazeres relatados. 

Nesse interim, partimos da primeira questão, parte III do roteiro de entrevista 

semiestruturada (Apêndice C), que levanta dados específicos sobre a investigação, para 

levantar dados e indicações que, a partir da nossa, compõem a primeira categoria de análise 

desta investigação. 

As outras categorias foram definidas a partir da análise dos conteúdos apresentados 

nos relatos da prática dos profissionais entrevistados, os quais foram incentivados a 

exemplificar situações vividas por eles no desenvolvimento de suas atribuições e a detalhar 

fazeres que, de algum modo, pudessem revelar seus saberes docentes, a partir do que a 

literatura acadêmica corrente apresenta-nos. 

Para tornar claro os fragmentos analíticos, e, assim, detalhar, ainda mais, os saberes 

docentes dos participantes da pesquisa, estabelecemos três subcategorias de análise, a saber:  

● Categoria 1: O papel do Coordenador Pedagógico.  

Nesta categoria discutimos o papel do Coordenador Pedagógico diante do que 

declaram explicitamente, e do que apresentam, implicitamente, ao relatarem seus fazeres. 

● Categoria 2: As práticas formativas do Coordenadores Pedagógicos. 

 Nesta categoria discutimos os saberes revelados pelos participantes ao mencionarem 

as práticas formativas e os saberes acerca dos complicadores para o desenvolvimento das 

práticas, a partir de suas próprias óticas. 

● Categoria 3: A formação do formador.  

Nesta categoria identificamos e discutimos a formação do formador nos âmbitos 

institucional e pessoal, a partir do princípio, considerado por nós, de que o Coordenador 

Pedagógico, assim como os professores em exercício, vive um processo contínuo de 

formação.  
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4 O COLAR VISTOSO: OS SABERES REVELADOS 

A montagem do “colar vistoso” dos saberes dos cinco participantes desta investigação 

parte do conjunto de dados coletados na entrevista semiestruturada.  

Em suas falas, os entrevistados trazem à tona conhecimentos que são claramente 

reconhecidos por eles, especialmente quando abordam o que entendem ser papel do 

Coordenador Pedagógico. Em suas indicações, identificamos os saberes docentes destes 

profissionais sobre o cargo que ocupam, os quais são identificados e discutidos no subitem 

4.1.1. 

Nesta mesma seção, subitem 4.1.2, os participantes verbalizam aspectos sobre suas 

práticas profissionais, que evidenciam diferentes conhecimentos que subsidiam a tomada de 

decisão sobre os caminhos que percorrem ao desenvolver tal papel e, assim, revelam os 

saberes que subsidiam suas ações. 

Esses dois pontos, os saberes verbalizados e os saberes revelados nos relatos nos 

fazeres dos entrevistados, são apresentados a seguir. 

 

4.1 O papel do Coordenador Pedagógico 

As proposições apresentadas pelos participantes dessa investigação permitem-nos discutir 

duas grandes características dos saberes profissionais dos Coordenadores Pedagógicos da rede 

pública municipal de Ribeirão Preto - SP, a saber:  

● parte dos saberes sobre seu papel são verbalizados, explicitamente, pelos coordenadores 

e funcionam como balizadores de sua prática profissional;  

● alguns saberes são revelados quando descrevem suas atuações práticas, portanto, eles 

são indicados, por nós, como sendo saberes não verbalizados explicitamente.  

Para nós, a verbalização explícita dos saberes docentes dos Coordenadores Pedagógicos da 

rede investigada e a abordagem de suas práticas, permitem identificar o “amálgama” dos seus 

saberes, bem como a sua natureza.  

Os dados coletados, por meio da entrevista semiestruturada, fornecem pistas para a 

compreensão dos fazeres e saberes desses profissionais da Educação, conforme é apresentado 

a seguir. 
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4.1.1 O papel declarado pelo Coordenador Pedagógico 

A primeira pergunta da parte III do nosso roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice 

C), aborda o significado de ser Coordenador Pedagógico. A questão parte do pressuposto de 

que é importante ouvir a “voz” dos participantes e explicitar suas próprias visões sobre a 

profissão, ou seja, que possam colocar, com suas próprias palavras, os saberes que possuem 

sobre o que consideram ser seu papel.   

No quadro 7, a seguir, é possível verificar, a partir de excertos da entrevista semiestruturada, 

a compreensão do Coordenador Pedagógico acerca de seu papel, conforme segue:  

Quadro 7: O papel do Coordenador Pedagógico 

Trechos da entrevista semiestruturada 

“Eu acho que ser coordenador é ser um articulador, ser um facilitador das ações pedagógicas 

da escola [...]. Então o coordenador é um facilitador, ele articula as ações de modo que a 

aprendizagem aconteça.” (Coordenadora Esmeralda) 

“A priori, a função do coordenador pedagógico seria a questão da aprendizagem, tudo o que 

influencia o sucesso da aprendizagem, o fracasso dela... Um outro ponto que eu acho 

fundamental pra coordenação seria a formação dos professores” (Coordenador Diamante) 

“[...] quando eu busquei esse cargo minha intenção era ser formadora. Eu sempre quis 

trabalhar com formação de professores e com o desenvolvimento de metodologia com os 

alunos.” (Coordenadora Âmbar) 

“A visão que eu entrei aqui: articular o trabalho deles [professores] para qualidade de 

ensino das crianças.” (Coordenadora Ágata) 

 “[...] eu acho que o coordenador tem que atuar na formação continuada do professor. Acho 

que a gente tem uma especificidade, pelo menos até onde eu estou caminhando para o 

entendimento que é muito específico de formação. Acho que a gente tem que atuar no auxílio 

pedagógico, no acompanhamento com professor, no sentido de saber como que ele está 

trabalhando, que tipo de suporte que a gente pode dar em alguns momentos.” 

(Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nessa categoria de análise, os entrevistados demonstram reconhecer parte daquilo que 

entendemos representar o seu papel profissional. Seus apontamentos indicam que 

os papéis declarados, possuem três aspectos fundamentais, ou seja, para eles, ser Coordenador 

Pedagógico é ser um facilitador, um articulador e um formador de professores. 



64 
 

 

 

Ao reconhecerem-se como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem, os 

Coordenadores Pedagógicos, evidenciam saberes a respeito do seu papel nas unidades escolares 

onde atuam. Revelam o que Domingues (2009) afirma quanto à consolidação do trabalho desse 

profissional ao longo dos anos, o qual deixou de ser um fiscal do trabalho pedagógico, para ser 

aquele com o qual o professor e a comunidade escolar podem contar para desenvolver as 

práticas pedagógicas.17 

O que Ágata, Esmeralda, Diamante, Âmbar e Rubi nos mostram dialoga com Tardif 

(2012) na medida em que evidencia a “consciência prática” do Coordenadores Pedagógicos 

sobre seus saberes e fazeres. Tal consciência lhes permite construir elementos de análise sobre 

suas práticas de modo a avaliar o desenvolvimento de ações que julgam ser de sua atribuição e, 

também, o que idealizam sobre o cargo que ocupam.  

Há que se destacar que, ao construir elementos balizadores para a sua ação, esses 

profissionais têm a oportunidade de refletir sobre seu papel profissional, tomando como base 

seu próprio modo de agir e de fazer e definir, a partir dessa “consciência”, o que implementar 

em sua prática tendo em vista uma maior coerência pedagógica com o que entendem ser 

necessário implantar ou mesmo modificar, o que, para nós, mostra-se um saber docente que 

brota da experiência, os quais são acumulado ao longo de seu percurso profissional do 

coordenador.  

André e Vieira (2012, p. 22) asseveram que 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.  

A consciência que o coordenador tem sobre seu fazer e do que o alicerça, permite que o 

mesmo perceba os processos de mudanças e fundamentações sobre a prática.  Isso lhe dá a 

oportunidade de repensar a prática e reconstruí-la a todo momento, especialmente por ter o 

entendimento que as experiências vividas nas escolas, exigem de si, novos conhecimentos, em 

um processo que as autoras supracitadas nos indicam ser contínuo. 

 
17 Neste trabalho concebemos prática pedagógica como uma “prática social orientada por objetivos, 

finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma 

dimensão da prática social” (VEIGA, 1992, p. 16). 
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Para ampliar a nossa compreensão acerca do viés “facilitador” do trabalho pedagógico 

na escola, os participantes apresentam exemplos de como isso se dá na prática. Os trechos, a 

seguir, explicitam tal aspecto:  

Eu não sinto dificuldade, por exemplo, com esses acompanhamentos com os 

pais, com os professores, de sentar com eles e ver as dificuldades que têm com 

alunos, com levantamento de material, com preparação de aula e mesmo 

avaliação. (Coordenadora Ágata) 

Eu não sinto dificuldade em lidar com tecnologia, em passar para elas o material 

e procurar passar com o Datashow, para que fique mais atrativo, para que seja 

um momento de reunião que a gente consiga até desestressar um pouco da sala 

de aula. Eu não sinto dificuldade de orientar, de resolver um problema, de 

buscar uma questão que ela quer. (Coordenadora Ágata) 

[...] o professor identifica as dificuldades e eles identificam o que eles estão 

precisando, eles trazem para mim e eu ajudo esse processo acontecer. 

(Coordenadora Esmeralda) 

[...] trabalhar como se avaliar, pensar, pensar um tipo de planejamento. 

(Coordenador Rubi) 

[...] tudo o que eles fazem de diferente e que acaba trazendo um pouco de 

trabalho, eles me buscam. (Coordenadora Âmbar) 

A partir do exposto, podemos perceber que Ágata, Esmeralda, Âmbar e Rubi, atuam 

como facilitadores da prática pedagógica em diferentes situações vivenciadas na escola, isto é, 

desenvolvem ações que aproximam professores das famílias e dos estudantes, e, também, 

providenciam materiais, recursos pedagógicos e tecnológicos para professores, 

objetivando colaborar com o planejamento e desenvolvimento da ação educativa. 

Sobre a ação de busca e oferta de recursos materiais e tecnológicos pelos Coordenadores 

Pedagógico aos professores, consideramos que deve-se cuidar do impacto dessas ações em sua 

rotina de trabalho e, principalmente, da possibilidade de direcionamento de sua prática a um 

fazer que possa distanciá-los de ações que incidem de modo mais significativo no processo de 

ensino-aprendizagem e de ações que os próprios coordenadores indicam ser significativo em 

sua prática: a formação de professores. 

Nesse sentido, Geglio (2012, p. 115, grifo nosso) afirma que 

O coordenador pedagógico, em determinados momentos, é 

compelido a responder por necessidades do contexto escolar que 

não são de sua responsabilidade. São questões que, embora façam 

parte da dinâmica da escola, não podem ser consideradas inerentes à 

sua função. Essas atividades são aquelas de caráter técnico-

burocrático, que dizem respeito à atuação do professor em sala de aula 
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e ao funcionamento da instituição escolar, e em relação às quais o 

coordenador pedagógico se vê na contingência de auxiliar o professor.  

Ainda, sobre as atividades de “facilitação” do trabalho pedagógico que compõem a 

dinâmica escolar, Campos e Aragão (2012, p. 38) pontuam que 

de fato, não há como negar a existência de inúmeros afazeres sob a 

responsabilidade do coordenador pedagógico, pois eles são 

constituintes do contexto escolar e é por meio deles que também se 

consolida o projeto pedagógico. São tarefas de campo da ação que 

possibilitam o desenvolvimento das atividades pedagógicas da escola. 

As autoras nos ajudam a compreender que, ao dedicar tempo para o desenvolvimento 

de ações, o Coordenador Pedagógico deixa de destinar “tempo de seu trabalho na escola para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas planejadas intencionalmente tendo em vista a formação 

docente.” (ibidem, p. 41), o que afirmam ser uma função prioritária desse profissional.  

Ao assumir o papel de “instrumentalizador” do processo educativo, o Coordenador 

Pedagógico pode atuar de forma “desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até 

frenética...” (PLACCO, 2010, p. 47), o que pouco colabora para o desenvolvimento profissional 

do docente por ele coordenado. Pode, inclusive, em alguns casos, criar uma situação de 

dependência dos professores com relação a ele, o que poderia tolher a atuação autônoma e 

autoral dos professores em seu fazer docente. 

A preocupação que ora apresentamos advém da reflexão sobre a atuação imediatista 

desse profissional em muitas das atividades que desenvolve, especialmente quando se trata da 

oferta de materiais e suporte ao professor, que pouco pode impactar na reflexão sobre a prática 

e na consequente mudança no fazer docente, na consolidação do papel de formador de 

professores e na legitimação de seu cargo de Coordenador Pedagógico na rede pública 

municipal de ensino.  

Concordamos com Cunha (2006, p 164) ao sinalizar que:  

Solicitações, emergências e conflitos fazem parte do cotidiano e não 

podem ser erradicados completamente. Necessário é “gerenciar” as 

intercorrências de modo que o trabalho não fique à mercê dos 

imprevistos. É preciso que a coordenadora oriente-se por metas, 

intenções e valores e construa o seu trabalho de forma a responder aos 

desafios e alcançar gratificação por suas conquistas e realizações.  

Compreendemos que as práticas relatadas pelos cinco participantes da presente 

investigação, indica que parte das ações implementadas em sua rotina de trabalho apresentam 

o caráter de “urgência” apresentado por Cunha (2006). Isso, para nós, 
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aponta indícios da necessidade de uma reorganização do trabalho e da rotina do Coordenador 

Pedagógico, de modo que tenha condições de dedicar mais tempo para investir em 

ações formativas e interventivas, que podem ser duradouras e passíveis de consolidação de um 

fazer mais condizente com suas atribuições e coerente com suas aspirações. 

Para Campos e Aragão (2012, p. 38) 

É necessário que se coloque em discussão a natureza de sua atuação e 

o desenvolvimento de papel na escola. Afinal, em que se diferenciará a 

atuação de um coordenador pedagógico da atuação de um secretário 

administrativo, por exemplo, se seu tempo de trabalho for preenchido 

apenas por questões burocráticas ou procedimentais?  

Diante do exposto, consideramos importante que os Coordenadores Pedagógicos, bem 

como a rede municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP, invistam na construção de parcerias 

com os demais profissionais da unidade escolar onde atuam, de modo a lhes permitir delegar 

determinadas atividades e, além disso, na medida em que ampliarem a consciência de seu papel 

na Educação, possam ser capazes de fazer melhores escolhas para o estabelecimento de sua 

rotina de trabalho, permitindo-lhes, assim, investir em práticas pedagógicas capazes de 

promover a aprendizagem profissional dos professores por eles coordenados.  

 Sobre o destaque dado ao papel de “articulador” do Coordenador Pedagógico, 

entendemos que se trata de uma ação orientada para um fim, como, por exemplo, a consolidação 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares onde atuam.  

 Compreender seu papel de articulador do PPP da unidade escolar é fundamental para o 

Coordenador Pedagógico definir, conforme alertado por Cunha (2006), suas “metas” e 

“valores”, ou seja, para que consiga constituir uma prática a partir de objetivos e propósitos que 

o auxiliarão a tomar as melhores decisões para se alcançar tais fins. 

            Para André e Vieira (2012, p. 23) 

Ter clareza do papel de articulador do projeto político pedagógico da escola, 

num processo contínuo de formação de professores, é de fundamental 

importância para que o coordenador não se perca nas emergências e nas 

rotinas do dia a dia escolar.  

Ao declararem seus papéis como “articulador”, Esmeralda e Âmbar, 

compartilham práticas que caminham nessa direção, como podemos observar nas suas 

próprias falas: 
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Eu participo de quase todos os projetos que acontecem na escola, estou sempre 

acompanhando o que está acontecendo. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] apesar de forma funcional eu estar "acima" do professor pela hierarquia 

funcional, dentro do plano de trabalho a gente está na mesma linha, porque 

todos nós somos produtores e executores de PPP na escola. (Coordenadora 

Âmbar) 

Apesar da Coordenadora Esmeralda não trazer em sua fala o termo “PPP”, 

inferimos que os projetos aos quais se refere são projetos que compõem o PPP da unidade 

escolar, que direcionam os desdobramentos de suas ações desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Dessa forma, as colocações apresentadas revelam que as coordenadoras compreendem que 

articular o trabalho significa construir uma prática que vá ao encontro dos seus próprios anseios, 

dos anseios dos professores por ela coordenados e dos anseios de toda a comunidade escolar.  

O papel de articulador, nesse caso, vai além de agir a serviço do cumprimento das ações 

planejadas pela comunidade escolar e reveladas no PPP da unidade escolar. Na verdade, a 

consciência desse papel permite, a esses profissionais, definir, inclusive, quais sujeitos da 

escola devem ser envolvidos nos processos que desenvolvem e em quais momentos, ou seja, 

ser articulador não significa ser apenas articulador de projetos, mas, também, articulador de 

pessoas e de processos educativos.  

A outra compreensão apresentada pelos participantes da pesquisa sobre o seu papel, diz 

respeito a sua atuação como formadores de professores. Nas falas expostas no quadro 7 (p. 63) 

é possível perceber que os Coordenadores Pedagógico têm consciência acerca desse viés 

de atuação.  

Sobre isso, Placco (2012, p. 57) reafirma que “uma função fundamental do Coordenador 

Pedagógico é cuidar da formação e do desenvolvimento profissional dos professores”. Aspecto 

que os participantes da pesquisa verbalizam e indicam ter clareza.  

Cabe destacar que, além de terem consciência das atribuições do cargo, presentes no 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e no Estatuto do Magistério Público Municipal, 

quando trazem à tona suas percepções sobre o papel de formador atribuído ao Coordenador 

Pedagógico, revelam que aquilo que buscaram ao assumir o cargo, condiz com as atribuições 

previstas nos documentos. Tais aspectos podem ser observados nas falas a seguir: 
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O meu foco, que eu sempre quis, que eu ainda quero, é trabalhar com 

os professores” (Coordenadora Âmbar) 

[...] eu sempre visei esse cargo, porque eu tinha uma vontade muito 

grande de trabalhar com formação de professores. (Coordenadora 

Ágata) 

Eu gosto quando eu posso estar atuando dentro de um espaço 

formativo. (Coordenador Rubi) 

A [potencialidade] que eu acho mais importante mesmo é a questão de 

formação. Formação e acompanhamento. Porque precisa dessas duas 

vertentes. (Coordenador Rubi) 

As falas dos entrevistados sobre o papel de formador desempenhado pelo Coordenador 

Pedagógico convergem com o que é apresentado por Placco e Souza (2015), quando atribuem 

a estes profissionais o papel de um formador em serviço, alguém com quem o professor pode 

estabelecer relações de trocas. Tais colocações se assemelham ao que Domingues (2009, p. 73) 

defende. Para a referida autora, é papel do coordenador responsabilizar-se pela “organização 

coletiva da formação do professor na escola”, atribuição datada de meados do ano de 1990.  

Caminhando nessa mesma linha de abordagem, Fusari (2012, p. 22) esclarece que 

A formação contínua de educadores que atuam na escola básica será mais bem 

sucedida se a equipe escolar, liderada pelos diretores e coordenadores 

(pedagógicos, de áreas, cursos e períodos), encará-la como valor e condição 

básicos para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores em educação.  

Para nós, as falas dos entrevistados revelam imputarem grande valor à formação 

continuada, não apenas como mais uma atribuição inerente ao cargo ocupado, mas como papel 

a perseguir.  

Diante do exposto, entendemos que os participantes da pesquisa, ao demonstrarem 

“consciência” desse seu papel profissional, têm uma meta pessoal e profissional a alcançar na 

legitimação de seu cargo: a consolidação de seu papel de formador. 
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4.1.2 O papel não verbalizado pelo Coordenador Pedagógico 

  Além do que verbalizam no item anterior, os Coordenadores Pedagógicos apresentam, 

em suas falas, ações que exemplificam as representações e os saberes que possuem acerca de 

seu papel. 

Apesar de, quando questionados, terem declarado, explicitamente, suas compreensões, 

consideramos que os coordenadores desempenham um conjunto de outras atividades que 

também entendemos ser seu papel, as quais são marcantes quando relatam seus fazeres. 

Para identificar e discutir os papeis não verbalizados pelos participantes, mas revelados 

nos relatos de suas práticas. Agrupamos as falas em três conjuntos de ações executadas pelos 

coordenadores nas práticas relatadas, os quais apresentamos a seguir. 

  

4.1.2.1   O papel não verbalizado pelo Coordenador Pedagógico: investir no diálogo 

         As práticas dos Coordenadores Pedagógicos da rede pública municipal de ensino de 

Ribeirão Preto - SP indicam o investimento que fazem no estabelecimento de diálogo com os 

mais variados sujeitos da comunidade escolar, de alunos a pessoas externas à escola.  

Suas colocações revelam que tal prática tem retroalimentado seu fazer e colaborado para 

a constituição de sua identidade profissional, especialmente porque lhes permite consolidar esse 

fazer em sua base de atuação. 

         A partir do referencial teórico dessa investigação, consideramos o investimento em 

práticas dialógicas como sendo um papel do coordenador revelado pelos entrevistados, mesmo 

que não o tenha verbalizado quando questionado. 

Ao revelarem o investimento nessa ação, os entrevistados demonstram a adoção de 

metodologias de formação que favorecem o estabelecimento de vínculos dialógicos.  

Partimos do pressuposto de que essas ações são entendidas por esses profissionais como 

sendo ações “intuitivas”, o que nos leva a inferir que essa prática não demonstra ser uma ação 

consciente ou planejada, intencionalmente, pelos Coordenadores Pedagógicos, a ponto de 

serem verbalizadas quando questionados sobre “por que” adotam tais medidas. 
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         Em suas colocações, os entrevistados revelam um conhecimento cuja fonte afina-se ao 

que Schulman (2005) chama de sabedoria proveniente da própria prática. Apesar de os 

respondentes não explicitarem “como atuam” e “por que” atuam de modo dialógico, inferimos 

que a adoção dessa sistemática configura-se como um princípio, reconhecidamente 

fundamental, no trabalho dos Coordenadores Pedagógico entrevistados. Conforme podemos 

observar nas falas presentes no quadro exposto a seguir: 

Quadro 8: Há que se investir no diálogo 

Trechos das entrevistas 

[...] eu posso estar sentando e conversando com este professor, [...], ver o que está 

precisando, o que está acontecendo na sala de aula dele, às vezes precisa fazer atendimento 

com o pai. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] o professor identifica as dificuldades e eles identificam o que eles estão precisando, eles 

trazem para mim e eu ajudo esse processo acontecer (Coordenadora Esmeralda) 

[...] você tem que sentar e ouvir, as dificuldades professores entre professores, dos 

professores com alunos, professores com a família. (Coordenador Diamante) 

[...] estamos tentando organizar um conselho de representantes de sala, (...) é um processo 

de corresponsabilidade com algumas ações dentro da escola, então assim o tema de nossa 

discussão com eles é como melhorar a escola, independente dos recursos que a escola tenha 

no momento. (Coordenador Diamante) 

Dando muita abertura para eles se posicionarem para eu poder traçar um perfil de cada um 

para conseguir acessar. (Coordenadora Âmbar) 

Lógico que eu não vou entrar em sala de aula, dar aula, corrigir caderno e tudo mais!  Mas eu 

preciso ter um relacionamento também com os alunos. (Coordenadora Âmbar) 

[...] E há uma necessidade de que os professores têm muito forte aqui, é a de ser ouvido. 

Porque o professor na Rede não é ouvido. Então, eles são muito carentes de escuta. 

(Coordenadora Âmbar) 

[...] formar não é ir lá na frente e falar, falar, falar, falar. É você propor uma reflexão e deixar 

que as pessoas falem. (Coordenadora Ágata) 

A minha formação continuada é muito interessante. O processo de diálogo, acho que é menos 

formação continuada e mais processos de interação com os professores. (Coordenador 

Rubi) 

[...] eu preciso desse canal de comunicação interpessoal com todos. (Coordenador Rubi) 

Eu não posso não deixar de conversar com o professor, ou estar mal. É uma coisa que eu 

preciso cultivar sempre e sempre em aprendizado. (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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          As falas apresentadas indicam a preocupação dos Coordenadores Pedagógicos da rede 

investigada em estabelecer relações dialógicas com as pessoas que estão presentes no cotidiano 

escolar. Ao prezarem por relações dialógicas, os coordenadores revelam um saber apontado por 

Almeida (2001, p. 70) quando afirma que “o coordenador pedagógico precisa conhecer e 

valorizar a trama das relações interpessoais nas quais ele, coordenador, e seus professores 

interagem”, o que justifica o fomento ao diálogo não somente com professores, mas também 

com os estudantes, familiares e toda a equipe escolar, atividade relatada pelo Coordenador 

Diamante. 

Nas palavras de Almeida (ibidem, p. 70), “o coordenador pedagógico precisa 

desenvolver nele mesmo, e nos professores, determinadas habilidades, atitudes, sentimentos 

que são o sustentáculo da atuação relacional: olhar, ouvir, falar, prezar”. 

Tal afirmação evidencia que a atuação dos participantes dessa pesquisa mostra-se 

reveladora de um dos saberes desse profissional quanto àquilo que é importante para o bom 

desempenho de seu trabalho: investir no diálogo. 

Conscientes desse saber, os Coordenadores Pedagógicos constroem um princípio que 

sustenta seu fazer: o diálogo. As falas apresentadas no quadro 8 (p. 72), demostram isso ao 

detalharem o uso do diálogo em diferentes atividades que desenvolvem em suas diversas 

práticas, as quais permitem ao coordenador “prestar atenção no outro, em seus saberes, 

dificuldades, angústias” (Almeida, 2001, p. 71), a partir da verbalização destes nas situações 

dialógicas que eventualmente ocorrem na escola e nas situações provocadas pelo coordenador. 

         Em suas abordagens, a autora supracitada indica que falar e ouvir é uma ação a ser 

desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico, principalmente porque “parte das trocas em 

formação passa pelo texto ou pela comunicação oral” (ibidem, p. 74) entre os profissionais 

inseridos em espaços de formação continuada.  

Para Almeida (2001, p. 74, grifo nosso)  

(...) observando e ouvindo o professor em sua atuação, é possível 

diagnosticar suas necessidades, sentir suas angústias e oferecer a ele a ajuda 

de que precisa naquele momento, o que pode ser feito por indicação de ações 

e de leituras, intermediação na troca de experiências, encaminhamentos 

diversos. 

         Ao construir uma relação dialógica com os professores, o Coordenador Pedagógico 

tem a oportunidade de estabelecer, com eles, seu percurso formativo de modo que seja pautado 
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em decisões partilhadas e em informações concretas, ou melhor, em necessidades formativas 

explícitas do professor.  

Dessa forma, inferimos que o coordenador atribui maior sentidos à formação ofertada e 

possibilita escolhas de conteúdos e estratégias formativas condizentes com o que é 

diagnosticado, ampliando, assim, a possibilidade de mudança na prática do docente e do 

coordenador, que, ao ensinar, também aprende (FREIRE, 2013). 

Entendemos, também, que  o estabelecimento de percursos formativos, permeados pelo 

diálogo entre professores e Coordenador Pedagógico, promove maior assertividade na atuação 

do formador, o qual tem a oportunidade de desempenhar seu papel de forma cada vez mais 

consciente, intencional e planejada, segundo o diagnóstico construído, ou seja, possibilita, ao 

coordenador, estabelecer, em parceria com o professor, metas claras a serem atingidas ao longo 

e ao final dos percursos formativos. 

         Ao investir na construção do diálogo, os Coordenadores Pedagógicos ampliam a 

capacidade de participação dos professores, principais envolvidos nas atividades do 

coordenador, dando-lhes, assim, a oportunidade de se tornarem, efetivamente, corresponsáveis 

pelos processos formativos que acontecem na escola. De outro modo, Imbernón (2009, p. 55-

56) entende que “a não-participação e não-envolvimento são, sem dúvida, obstáculos 

dificilmente superáveis para levar a cabo uma formação num contexto determinado”. 

         Diante do exposto, identificamos que investir no diálogo é verdadeiramente saber do 

Coordenador Pedagógico, especialmente por acreditarmos que, quando o professor se envolve 

nos processos formativos e enxerga suas dificuldades e anseios sendo contempladas em 

situações de aprendizagem, este lhe atribui maior valor e assume um papel ativo em seu 

desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, distancia-se  do papel de “um mero 

instrumento nas mãos de outros” (IMBERNÓN, 2010, p. 78). 
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4.1.2.2 O papel não verbalizado pelo Coordenador Pedagógico: estabelecer parcerias 

          Imbernón (2010, p. 64), quando nos fala sobre os processos de ensino, traz à lume o fato 

de que “o ensino se converteu em um trabalho coletivo necessário e imprescindível para 

melhorar o processo de trabalho dos professores, a organização das instituições educacionais e 

a aprendizagem dos alunos”. Tal apontamento leva-nos a refletir sobre a necessidade de se 

construir consenso quanto ao caráter coletivo daquilo que se vive nas escolas, espaço de 

atuação do Coordenador Pedagógico. 

A construção desse caráter “coletivo” nas instituições de ensino passa pela identificação 

e valorização dos sujeitos que a compõem e dos espaços que podem ser explorados por estes de 

modo a lhes permitir desenvolver-se profissionalmente. 

As falas dos coordenadores entrevistados nesta investigação, que tratam desse viés de 

seu trabalho, estão organizadas no quadro 9. Tais falas destacam o reconhecimento de que há 

que se buscar a construção desse coletivo, interna e externamente, ou seja, os mesmos 

legitimam em sua prática a busca por parcerias que possam colaborar com a formação dos 

professores por eles coordenados e com o processo de ensino e aprendizagem. Para nós, isso 

revela a preocupação de que, para formar professores, os coordenadores precisam sair do 

“isolamento” no qual se encontra a escola e construir um sentimento de coletividade por 

meio de parcerias. 

Nesse sentido, Souza (2001, p. 27, grifo nosso) alerta que 

Não basta uma somatória de pessoas para existir um grupo e, tendo em vista 

que os professores devem ser liderados pelo coordenador pedagógico, 

necessário se faz pensar em como possibilitar a construção do grupo, para 

desenvolver um trabalho coletivo rumo à superação das fragmentações hoje 

comuns na escola. 

        Esse alerta permite-nos refletir sobre a valor que devemos atribuir à implementação de 

ações que, verdadeiramente, contribuam para a construção de uma coletividade e da 

constituição de um grupo na escola, principalmente um grupo de parceiros liderados pelo 

coordenador, cujo objetivo seja identificar e tratar os problemas vividos por eles na escola.     

 Em suas colocações, os participantes indicam a construção de parcerias com 

professores, diretores e demais sujeitos da comunidade escolar, de modo que inferimos ser 

esse um saber marcante em suas colocações, mas não verbalizado, de modo explícito, pelos 

Coordenadores Pedagógicos da rede investigada.  



75 
 

 

 

Apesar de não ter sido verbalizado, explicitamente, durante a entrevista semiestruturada, 

as falas dos coordenadores nos ajudam a identificar a compreensão desse papel em seus fazeres, 

conforme segue no quadro 9: 

Quadro 9: O estabelecimento de parcerias 

O estabelecimento de parcerias 

[...] nós identificamos junto com a orientadora da escola, as necessidades que está acontecendo 

naquele momento que a gente está observando, a gente vai buscar subsídios teóricos para trabalhar 

com eles. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] estamos tentando organizar um conselho de representantes de sala, [...] é um processo de 

corresponsabilidade com algumas ações dentro da escola. (Coordenador Diamante) 

O estatuto da escola não pode ser rachado entre administrativo e pedagógico. (Coordenadora 

Âmbar) 

Visitamos [outra instituição de ensino] no dia do feriado de Ribeirão Preto - SP. Não sei se conta 

como formação ou não. Eu liguei, agendei, a gente pegou uma “van” dividiu o dinheiro, era um 

feriado e foi quem quis. (Coordenador Rubi) 

Então quando ele estava desenvolvendo eu falei: eu nunca mexi num microscópio. Posso participar? 

Participei junto. Aí fui mexendo, aprendendo a mexer também. A partir desse processo eu entendi 

que tínhamos que caminhar juntos se fosse fazer uma oficina. Que não faria sentido eu pegar e 

falar sobre aquilo ou só teoricamente. (Coordenador Rubi) 

A escola precisa construir outras relações que sejam propositivas para que a comunidade se 

sinta à vontade, porque participação também é isso. Participação não é um espaço aberto com um 

bilhete que vai ter reunião tal horário! Participação é uma coisa que a gente constrói desde o 

momento que ele entrou. (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 

          A busca por parcerias, revelada nas falas acima, demonstra a compreensão da 

importância dessa ação na prática dos entrevistados. Apesar dessa ação não ter sido declarada, 

a priori, como um papel do Coordenador Pedagógico, consideramos seu potencial para a 

construção da ideia de coletivo em seu fazer, aspecto necessário para a legitimação de espaços 

formativos na escola. 

Nesse sentido, Placco e Souza (2012, p. 27, grifo nosso) apontam que 

A ação coletiva implica o enfrentamento dos desafios presentes na 

escola, de modo que uma ação coesa e integrada dos gestores da escola 

– direção e coordenação pedagógica-educacional – e dos demais 

profissionais da educação, a partir de uma reflexão sobre o papel desses 

gestores na articulação e parceria entre os atores pedagógicos, reverta 
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em um processo pedagógico que melhor atenda às necessidades dos 

alunos.  

 

         Tais apontamentos fundamentam o que os coordenadores da rede investigada 

expressam. Ao tratarmos sobre a implementação de ações coletivas, num espaço onde se cria o 

sentimento de coletividade, a atuação dos Coordenadores Pedagógicos tendem a fortalecer as 

relações com todos os envolvidos com a escola e com o processo de ensino-aprendizagem, 

ampliando, assim, o impacto de suas ações, que não mais se destinarão à escola e seus 

processos, mas sim aos lugares, aos pais, alunos e comunidade em seu entorno. 

Ao versarem sobre “um processo pedagógico que atenda às necessidades dos alunos”, 

as  autoras coadunam com o que apresenta Shulman (2005) e Backes et al (2017) quando 

destacam os conhecimentos que compõem a base de conhecimento para o ensino18, dentre os 

quais destacam os conhecimentos sobre os alunos, sobre os contextos educativos e sobre os 

objetivos, finalidades e valores educativos.  

Nas falas dos entrevistados, esses conhecimentos podem ser destacados na medida em 

que abordam a construção de parcerias entre os diversos membros da comunidade escolar. 

O uso dos conhecimentos sobre os alunos, sobre os contextos educativos e sobre os 

objetivos, finalidades e valores educativos colabora com a construção dos processos 

pedagógicos coerentes com as reais necessidades dos estudantes (Placco e Souza, 2012) e dos 

professores das escolas onde atuam, de forma a possibilitar a identificação das “situações 

problemáticas” (IMBERNÓN, 2010, p. 57) que precisam enfrentar. 

Reconhecer, em parceria com outros profissionais do ensino e com a comunidade em 

seu entorno, as situações problemáticas reais da escola, torna possível a elaboração de percursos 

formativos mais coerentes com as necessidades formativas dos docentes e influencia na tomada 

de decisão quanto às estratégias formativas apropriadas para intervir, nas mais diversas 

situações, de forma que entendemos ser mais significativa porque dialogam com a realidade 

vivida por todos. 

 
18 Conforme já apontamos, partimos do pressuposto que os Coordenadores Pedagógicos são professores 

que desempenham outras atividades. Apesar de não atuarem diretamente com os estudantes, sua 

formação primeira e a natureza de parte dos seus saberes são provenientes da docência, e, além do mais, 

o papel que desempenham impactam diretamente nos processos de ensino e aprendizagem, 

especialmente quando tratamos da atuação dos professores por eles coordenados. 
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Quando aborda sobre uma ação desenvolvida em parceria com outra instituição de 

ensino, o Coordenador Rubi ratifica, em sua fala, a necessidade de construção de parcerias 

externas à escola. 

Os entrevistados indicam, também, a construção de parceria entre a equipe de gestores 

da unidade escolar, especialmente com os Diretores Escolares e Vice-Diretores, responsáveis 

administrativos das unidades escolares, conforme podemos observar nos excertos a seguir: 

[...] principalmente no TDC19 escola, a gente discute a pauta formativa entre 

a gestão, com o diretor porque o TDC escola compete ao diretor e o vice-

diretor, e aí a gente parte das necessidades que a escola vem apresentando. 

(Coordenadora Esmeralda) 

 

[...] Com o vice-diretor nós dividimos as funções da coordenação, porque é 

humanamente impossível, por exemplo na sexta-feira nós tivemos conselho 

de classe, então por exemplo, eu fiz o fundamental II e ele fez o fundamental 

I, como ia conseguir fazer os dois segmentos? (Coordenador Rubi) 

 

Ao versar sobre a parceria entre diretores e coordenadores, Orsolon (2001, p. 21), 

destaca que “as práticas administrativas e pedagógicas desenvolvidas na escola desenham as 

relações e as interações que as pessoas estabelecem em seu interior e definem formas/modelos 

para o fazer docente”. 

Desse modo, entendemos que, à medida que os gestores pautam sua atuação em 

processos planejados e executados, tendo por base a parceria entre si, os professores se veem 

estimulados a, também, construir parcerias, no caso, aquelas que de algum modo colaboram 

com o desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem coerentes e coesos com o que 

fazem e sabem.   

 

 

 

 

19 De acordo com a Lei Municipal Complementar nº 2.524 de 05 de abril de 2012, o Trabalho Docente 

Coletivo (TDC), trata-se do tempo, institucionalizado, destinado à formação docente. Este espaço é 

utilizado para o desenvolvimento de ações formativas de professores nas unidades escolares e para a 

realização de outras demandas (reuniões pedagógicas, atendimento à família, tratativas de interesse da 

Secretaria Municipal de Educação, dentre outras). 
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4.1.2.3 O papel não verbalizado pelo Coordenador Pedagógico: saber onde se está 

        Um outro papel que permeia a fala dos Coordenador Pedagógico diz respeito à busca de 

informações sobre a escola, os estudantes, a instituição onde atuam e a comunidade onde a 

unidade escolar está inserida.  

Em suas colocações, os coordenadores destacam ações que evidenciam essa busca por 

dados sobre seu espaço de atuação e sobre as pessoas que nele estão e, também, demonstram a 

consciência quanto ao seu papel em âmbito institucional, conforme pode ser observado no 

quadro 10, a seguir: 

Quadro 10: É preciso saber onde está 

Trechos da entrevista 

Então, qual é obrigação da família? Qual é o papel da família? E qual é a nossa obrigação, 

até porque alguns professores não tinham nítido onde começava uma coisa e terminava outra. 

(Coordenador Diamante) 

[...] então eu fiz um trabalho em 2017 de observação para conhecer o ambiente que eu 

estava pisando. (Coordenadora Âmbar) 

Até hoje, eu ficava muito na sala dela [diretora] para entender porque que eles buscavam lá, 

qual era a reclamação frequente deles. (Coordenadora Âmbar) 

Então, eu fui ao contrário, querendo conhecer o espaço deles, o que eles faziam, o que eles 

achavam que era bom ou que eles não achavam, o que eles achavam da escola, dos alunos, 

que salas eles achavam que trabalhavam melhor (ou pior) e porquê, como que funcionava. 

(Coordenadora Âmbar) 

Eu também tenho que pensar que eu tô dentro de uma Rede e que essa Rede está dentro de 

uma conjuntura de política pública para a Educação. (Coordenadora Âmbar) 

[...] não tem como eu fazer interferência com coisas que eu não conheço. (Coordenadora 

Âmbar) 

[...] conhecer o trabalho pedagógico dentro da escola para poder fazer a formação e o 

acompanhamento. (Coordenadora Âmbar) 

Então eu propunha que elas me dissessem como elas fazem em sala de aula. (Coordenadora 

Ágata) 

De determinada forma [sou] um elo entre direção, vice-direção e professores. O elo entre 

Secretaria e chão de escola. (Coordenador Rubi) 

[...] a gente precisa ter o entendimento sobre o lugar que a gente tá, a comunidade que a 

gente tá, conhecer a comunidade, conhecer as famílias, conhecer os alunos. (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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As ações relatadas pelos coordenadores, mostram-se muito importantes para a 

construção do diagnóstico da unidade escolar, e, além disso, configura-se como elemento 

fundamental para a regulação do trabalho do Coordenador Pedagógico, influindo, em grande 

medida, na atuação desse formador nas unidades escolares onde trabalha. 

Para Villela e Guimarães (2012, p. 51), as informações levantadas pelos coordenadores 

servem 

Tanto para o planejamento como para o acompanhamento das atividades em 

curso, o diagnóstico preciso de situações delimitadas é imprescindível para a 

tomada de decisão adequada, ou até para o conhecimento de certos problemas 

ou possibilidades não suspeitadas anteriormente.  

   Entretanto, Terzi e Fujikawa (2013, p. 137) indicam que essa 

Coleta de informações precisa se tornar objeto de leitura, identificações, 

questionamentos. Não é um conjunto de dados para ser tratado apenas como 

um catálogo, mas é um estudo de cenários e deve gerar, na coordenação, a 

possibilidade de perguntas, exercício de análises e projeções de intervenções.  

  Os apontamentos das autoras destacam a importância de duas atividades marcantes na 

fala dos coordenadores: a coleta de informações e o uso dessas para o conhecimento e 

reconhecimento do que desenvolvem nas unidades escolares, tendo em vista, o planejamento 

de novas ações e/ou intervenções pedagógicas. 

Ao falarem sobre o que fazem, os entrevistados apresentam argumentos que justificam 

a adoção de certas medidas, em determinados momentos, para, principalmente, identificar como 

é desenvolvido o trabalho na escola, de modo que consigam avaliar o que fazem e definir como 

intervir assertivamente.  

Em outro caso, utilizam as informações coletadas para elucidar quais são os papeis 

assumidos pelos membros da comunidade escolar, um primeiro passo para redefini-lo e alinhá-

los a um propósito único: a aprendizagem dos estudantes. Em outra situação, o diagnóstico 

realizado, serve para compreender qual é o lugar da escola onde atuam dentro da conjuntura 

municipal de ensino. 

Para Mizukami (2004), conhecer os contextos educacionais e seus propósitos faz parte 

de um conjunto de conhecimentos que compõem a base de conhecimento pedagógico geral. De 

acordo com as falas apresentadas, inferimos que os coordenadores entendem que, saber onde 

se está, quais as características desses lugares e os que eles oferecem, e, ainda, o que suas ações 
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podem oferecer, faz parte de seu papel, mesmo que não verbalizem, explicitamente, quando 

questionados. 

A colocação da autora, conforme citado anteriormente, parte da categorização da base 

de conhecimentos para o ensino proposta por Shulman (2005), dentre as quais, destacamos: a 

categoria de conhecimentos dos contextos educativos e a categoria de conhecimentos dos 

objetivos, finalidades e valores educativos. Com maior detalhamento, o autor indica 

informações de amplitude macro e micro de determinados conhecimentos que impactam na 

construção de uma consciência crítica sobre o papel assumido por profissionais do ensino, 

como, nesse caso, dos Coordenadores Pedagógicos.  

 Um outro aspecto marcante nas falas diz respeito à consciência quanto à 

responsabilidade que assumem ao desenvolverem suas atividades laborais, tendo como 

parâmetro, compreensão do seu papel de “elo” entre interno e externo à escola.  

Em suas falas, Diamante, Âmbar e Rubi, trazem à lume o fato de reconhecerem que um 

dos papeis que assumem (e valorizam) é o de transitar entre diferentes espaços e contextos 

e fazer uso do que conhecem, aprendem e sabem, como informações importantes para ações 

que desenvolvem internamente, principalmente porque parte dessas informações não estão 

acessíveis ao professor. 

O que os entrevistados revelam em suas falas coaduna com o que é apresentado por 

Batista (2001, p. 110), a qual afirma que 

Coordenação pressupõe, portanto, uma disponibilidade para transitar entre 

diferentes cenários e espaços, encontrando projetos diversos (às vezes 

antagônicos), construindo caminhos de aproximação, negociação, diálogo e 

troca, entendendo os constituintes do grupo coordenado como pares legítimos 

institucionalmente e partícipes de um dado projeto político-pedagógico (grifo 

nosso) 

          Para saber onde se está, os Coordenadores Pedagógicos utilizam-se dos dados coletados 

ao transitarem entre os mais diferentes espaços e entre os diversos contextos com os quais 

estabelecem contato direto e até mesmo indireto, incluindo o contato com outros 

coordenadores, para acessar realidades diferentes das quais lidam cotidianamente. 

         Todas as informações coletadas nesse processo colaboram para a construção do que 

Terzi e Fujikawa (2013) chamam de “quadro situacional”. Esses dados compreendem um 

conjunto de informações que nos ajudam a conhecer o contexto da escola onde atuam e pensar 

em formas de atuar a partir do que se sabe sobre ela. A partir da construção do quadro 
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situacional, o coordenador tem a oportunidade de definir metas e planejar as atividades que 

desenvolverá, de uma forma que mostra-se mais coerente com o contexto e com a realidade 

vivida. 

         Para André (2012, p. 15, grifo nosso) 

 Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na 

dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-a-dia, 

apreendendo as forças que a impulsionam ou retém, identificando as estruturas 

de poder e os modos de organização do sujeito nesse complexo interacional 

em que ações são - ou não – implementadas e relações são estabelecidas e 

modificadas.  

  

         Diante do exposto, reconhecemos que conhecer a escola, de forma a compreender 

melhor sobre o contexto social onde se insere, é um saber dos Coordenadores Pedagógicos da 

rede municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP. 

Identificamos nas falas que este papel é um dos balizadores da prática dos participantes 

dessa investigação, ou seja, mesmo esta ação não sendo verbalizada quando declaram os papeis 

que reconhecem, os coordenadores revelam a importância de conhecer a escola a partir de 

diferentes escalas, contextos e pontos de vista para definir sua forma de atuação e estabelecer 

as prioridades formativas a serem tratadas, principalmente porque reconhecem que “cada grupo 

têm características  e demandas particulares em relação ao coordenador pedagógico, e são essas 

demandas que ditam os papeis que o coordenador deverá desempenhar na escola” (SOUZA, 

2012, p. 101). 

 

4.2 Os saberes que permeiam as práticas formativas do Coordenador Pedagógico 

  De acordo com a Lei Municipal Complementar nº 2.524 de 05 de abril de 201220, uma 

das atribuições do Coordenador Pedagógico consiste na promoção e organização de momentos 

de formação continuada que garantam situações de estudo e de reflexão sobre a prática 

pedagógica. 

Para desempenhar o papel de formador, essa mesma lei estabelece, na seção II, artigo 

21, como será a composição da jornada de trabalho docente: 

 
20 Essa lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e sobre o Estatuto do Magistério 

Público Municipal de Ribeirão Preto – SP.  
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Artigo 21 - A jornada de trabalho dos profissionais da Área de Docência será 

composta por: 

 I - Trabalho Docente com Aluno (TDA): compreende o exercício da 

docência em cumprimento ao currículo, em atividade direta com a 

coletividade de crianças, adolescentes, jovens e adultos; 

II - As horas atividades serão distribuídas em: 

a) Trabalho Docente Coletivo (TDC): compreende o tempo dedicado à 

formação do docente e à atuação com a equipe escolar, às reuniões 

pedagógicas e de pais; na construção, acompanhamento e avaliação do projeto 

político-pedagógico da unidade escolar; no aperfeiçoamento profissional e nas 

atividades de interesse da unidade escolar e da Secretaria Municipal da 

Educação; 

b) Trabalho Docente Individual (TDI): compreende o trabalho 

desempenhado pelo professor em hora e local de sua livre escolha e destinado 

à preparação das atividades pedagógicas. 

§ 1º - O descumprimento das horas atividades destinadas ao Trabalho Docente 

Coletivo e Individual prejudica a caracterização do efetivo exercício para fins 

de pagamento e de contagem de tempo de serviço público municipal, nos 

termos da legislação municipal vigente. 

§ 2º - Caberá à Secretaria Municipal da Educação disciplinar a estratégia, 

procedimentos e fluxos de cumprimento das horas de Trabalho Docente 

Coletivo - TDC, a fim de garantir a efetividade da sua execução. 

  Conforme indica a referida lei, a jornada de trabalho atribuída ao professor é destinada 

às atividades da docência, diretamente com os estudantes, e, também, a atividades de trabalho 

docente coletivo e individual, nas quais se inserem sua participação na formação continuada 

ofertada pela rede de ensino. 

As práticas formativas desenvolvidas pelos Coordenadores Pedagógicos da rede 

investigada dizem respeito às horas destinadas à participação do professor no momento de 

Trabalho Docente Coletivo (TDC) e de Trabalho Docente Individual (TDI).  

Conforme as orientações da Resolução nº 16 da Secretaria Municipal de Educação, 18 

de novembro de 2019 

Artigo 2º - O Trabalho Docente Coletivo, para efeito de cumprimento, será 

dividido em quatro modalidades: 

I - TDC Escola: compreende a realização de reuniões pedagógicas e de pais, 

não previstas em calendário, reuniões de avaliações de metas e resultados 

educacionais, informes administrativos, encontros formativos com atividades 

que envolvam temas emergentes das necessidades identificadas pela própria 

escola bem como reflexão sobre a prática pedagógica e reelaboração do 

conhecimento docente, norteados pelo Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar; 

II – TDC Rede: compreende a realização de discussões pertinentes às normas, 

diretrizes, resoluções e temas correlatos, bem como a reflexão da prática de 

sala de aula e a troca de experiências docentes, relacionamento intragrupo e a 



83 
 

 

 

construção coletiva de conhecimentos e propostas curriculares da rede 

municipal de ensino; 

III – TDC Acompanhamento: compreende as atividades pertinentes ao 

atendimento aos pais e a equipe gestora, registros de experiências, elaboração 

de documentos e relatórios de programas da Secretaria Municipal da Educação 

e suporte ao professor na gestão da sala de aula; 

IV – TDC Formação: compreende as atividades de formação e deverão estar 

em consonância com a política educacional da Secretaria Municipal da 

Educação, podendo ser cumpridas em: 

a) encontros virtuais (com temas específicos e diversificados sobre 

educação, com apresentação em plataforma) ofertados pela Secretaria 

Municipal da Educação, de formato dinâmico, incluindo estudos de casos, 

fóruns de discussão, avaliações contínuas modulares e finais; 

b) encontros de formação presencial específicos para Educação para 

Jovens e Adultos - EJA, Projeto Interact (caso disponibilizado), Educação 

Especial e Programa de Estudos Complementares; 

c) cursos presenciais, palestras, grupos de estudos credenciados em 

instituições devidamente reconhecidas e eventos científicos. 

          De acordo com a referida resolução, as atividades destinadas à formação continuada de 

docente são desenvolvidas em diferentes modalidades, segundo a carga horária definida a partir 

da atribuição de aulas do docente. 

Nesta investigação não temos por objetivo discutir a organização institucional das 

formações. Pretendemos, nessa categoria de análise, discutir o uso desse espaço institucional 

de formação pelo Coordenador Pedagógico quando da execução de seu papel de formador, 

direcionando nossa discussão aos fazeres dos formadores nas escolas onde exercem tal papel e 

os saberes revelados nessas práticas. 

         De acordo com a distribuição das modalidades de TDC’s citadas, o TDC rede e o TDC 

formação são destinados às atividades formativas em outros ambientes de formação, enquanto 

o TDC escola e o TDC acompanhamento devem ser desenvolvidos dentro das unidades 

escolares onde o professor atua.  

  O documento que regulamenta as formações coletivas na rede púbica municipal de 

ensino investigada, indica, no 3º parágrafo do artigo 12 da Resolução nº 16, da Secretaria 

Municipal de Educação, de 18 de novembro de 2019, que o “TDC Acompanhamento para PEB 

II21 e PEB III22, que atuam no Ensino Fundamental, será, preferencialmente, de 

 
21Professor de Educação Básica II (PEB II): atua na Educação Infantil com crianças de 4 (quatro) e 5 

(cinco) anos e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).  
22 Professor de Educação Básica III (PEB III): atua nos anos finais do Ensino Fundamental. 
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responsabilidade do Coordenador Pedagógico, podendo ser acompanhado, também, pelo 

Diretor ou Vice-Diretor”. 

         Diante do exposto, é possível identificar que, apesar da institucionalização desse espaço 

como sendo um espaço de formação continuada, a referida rede não indica o TDC 

acompanhamento exclusivamente para a promoção das ações formativas a serem 

desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico. Tal fato pode ser percebido quando analisamos 

as orientações para a realização desse TDC, as quais indicam que, os momentos formativos, 

podem ser destinados a um conjunto de outras atividades coerentes com a ação docente, 

englobando a realização de reuniões com a família dos estudantes, atendimento a estudantes, 

planejamento e suporte à ação educativa. 

Quanto ao TDC escola, outra determinação institucional de espaço e tempo que poderia 

ser destinado à formação continuada desenvolvida pelo Coordenador Pedagógico, a referida 

resolução indica que “ficará a cargo do Diretor, Vice-Diretor, Orientador Educacional ou 

Coordenador Pedagógico” (Resolução SME nº 16, de 18 de novembro de 2019, art. 16 §2º), ou 

seja, também não há indicação de uso desse momento, exclusivamente, para o desenvolvimento 

da formação continuada, cuja responsabilidade estaria a cargo do Coordenador Pedagógico em 

parceria com demais gestores. 

             Apesar das incoerências presentes na referida resolução e da indefinição quando ao 

verdadeiro papel a ser desempenhado por esses profissionais, os Coordenadores Pedagógicos 

relatam, em suas falas, algumas práticas formativas que desenvolvem nas situações que o 

documento prevê, conforme revelado nos trechos a seguir: 

[...] o TDC de acompanhamento, que é um momento em que o professor está 

na escola cumprindo horário individual, (...) eu posso estar sentando e 

conversando com este professor. Então por ser uma escola pequena eu consigo 

fazer isso então semanalmente, eu estou com esses professores no conselho 

pelo menos uma vez por semana com cada um, ver o que está precisando, o 

que está acontecendo na sala de aula dele. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] acompanhamentos nos TDC’s individuais, que eles fazem comigo, eles 

trazem dúvidas do trabalho, dúvidas da Legislação, onde eles fazem uma 

espécie de conselho quase semanal sobre as crianças. Então são problemas de 

aproveitamento, defasagens no ensino, recuperação contínua... (Coordenadora 

Ágata) 

Nós fizemos três reuniões sobre isso, chamadas de TDC (Trabalho Docente 

Coletivo). Então eu propunha que elas me dissessem como elas fazem em sala 
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de aula, que tipo de atividades elas utilizam para trabalhar aquela habilidade, 

porque nisso tudo a gente chegou numa habilidade. (Coordenadora Ágata) 

Olha, algumas coisas eu tento fazer. Têm coisas que às vezes dão certo, não 

dão, nos poucos espaços que eu tenho. No ano passado, eu lembro uma 

professora pediu um microscópio. Então, a gente fez uma oficina com ela 

nesse formato de TDC Escola. (Coordenador Rubi) 

Apesar do espaço restrito para a implementação de práticas formativas e para a 

legitimação do papel do coordenador como formador de professores, as situações relatadas 

evidenciam um conjunto de ações realizadas por esses profissionais, no desenvolvimento do 

seu trabalho, as quais encontram-se organizadas entre os saberes revelados em suas práticas 

formativas e os saberes dos coordenadores quanto aos entraves encontrados para desempenhar 

esse papel. 

  

4.2.1        Os saberes revelados nas práticas formativas 

  Durante a entrevista semiestruturada, os Coordenadores Pedagógicos foram estimulados 

a partilhar práticas formativas que desenvolvem em suas respectivas escolas, as quais se 

configuram como lócus de sua ação. 

Como indicado por Fusari (2012, p. 17), “há atualmente uma forte tendência em 

valorizar a escola como o locus da formação continuada”, e essa tendência tem se mostrado 

legítima na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP, especialmente, quando analisamos 

a estrutura para a implementação de um programa de formação continuada (construído desde a 

criação do cargo e a definição dos TDCs) e as práticas relatadas pelos coordenadores, até a data 

de coleta de dados para esta investigação, que se deu no segundo semestre de 2019. 

Em suas práticas, os coordenadores evidenciam o uso de estratégias formativas que se 

atentam às necessidades formativas identificadas na escola e a favor da aprendizagem de todos. 

Entretanto, cabe destacar que “a formação centrada na escola é mais que uma simples mudança 

de lugar da formação” (IMBERNÓN, 2002, p. 80) 

Esse mesmo autor explica (ibidem p. 80) que,  

Não é apenas uma formação como conjunto de técnicas e procedimentos, mas 

tem uma carga ideológica, valores, atitudes, crenças. Não é, portanto, uma 

simples transferência física, nem tampouco um novo agrupamento de 
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professores para formá-los, e sim um novo enfoque para redefinir os 

conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os propósitos da formação. 

 

 

      Considerar a escola como lócus de formação, significa reconhecer a escola como sendo 

o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada de todas as ações formativas desenvolvidas 

pelos formadores de professores. 

As situações problemáticas das unidades escolares identificadas pelos coordenadores, 

configuram-se, nessa abordagem, como necessidades formativas docentes, e, tornam, em seus 

fazeres, o lócus das formações ofertadas, ou seja, o ponto de partida para as ações relatadas.  

Essas mesmas situações, norteiam a definição das melhores estratégias formativas, ou 

seja, as estratégias mais apropriadas àquilo que almejam discutir, ou, também, aquelas que 

mostram-se mais coerentes com os fazeres dos docentes por eles coordenados.  

Entendemos que, o caminho encontrado pelos participantes desta investigação, para 

definirem os percursos formativas a seguir, consideram, como resultado das ações formativas 

implementadas, as mudanças na prática docente. Tais mudanças, sob essa ótica, configuram-se 

como ponto de chegada das aprendizagens docentes. 

Nossa reflexão coaduna com Reali et al (2008, p. 81), que alertam 

Embora consideremos que, prioritariamente, a formação continuada deve 

centrar-se na escola e nas necessidades dos seus professores, esse centrar-se 

não precisa referir-se apenas ao espaço físico. Mais importante que isso, é 

centrar-se nas necessidades dos professores, essas sim contextualizadas em 

seu local de trabalho. Dessa forma, a formação pode ocorrer em outras 

instâncias (físicas) e mesmo a distância, sem que a escola deixe de ser um 

elemento fundamental.  

  

         As práticas formativas que ora discutimos, retratam o que consideramos ser uma 

formação centrada na escola e, ao mesmo tempo, revelam os saberes profissionais dos 

Coordenadores Pedagógicos. 

Para Tardif (2000, p. 11) 

(...) os saberes profissionais são saberes trabalhados, saberes laborados, 

incorporados no processo de trabalho docente, que só têm sentido em relação 

às situações de trabalho e que é nessas situações que são construídos, 

modelados e utilizados de maneira significativa pelos trabalhadores.  

          Ao detalhar as caraterísticas desses saberes, o autor afirma que os mesmos “são 

personalizados e situados” (ibidem, p. 15), e, apesar do autor alertar que os saberes profissionais 

são raramente “formalizados” e “objetivados”, os relatos apresentados evidenciam que os 
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mesmos foram “apropriados, incorporados, subjetivados” (ibidem, p. 15)  e, principalmente, 

formalizados nas práticas relatadas pelos Coordenadores Pedagógicos.  

Sobre a dificuldade de mensuração e objetivação dos conhecimentos / saberes 

profissionais, Nóvoa (2002, p. 27) endossa que: 

(...) não é fácil definir o conhecimento profissional: tem uma dimensão 

teórica, mas não é só teórico; tem uma dimensão prática, mas não é apenas 

prático; tem uma dimensão experiencial, mas não é unicamente produto da 

experiência. Estamos perante um conjunto de saberes, de competências e de 

atitudes mais (e este mais é essencial) a sua mobilização numa determinada 

ação educativa.  

 

As atuações compartilhadas no quadro 11, permitem identificar saberes próprios dos 

entrevistados. Alguns revelados explicitamente, na definição das estratégias, conteúdos e 

tempos de formação com seu grupo de professores, outros interpretados à luz do referencial 

teórico utilizado, por nós, nessa investigação. 
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Quadro 11: As práticas formativas do Coordenador Pedagógico: saberes revelados 

Trechos das entrevistas 

[...] por ser uma escola pequena a gente sempre está vendo o que acontece o tempo todo, 

então algumas observações que a gente faz eu consigo chamar o professor 

individualmente e estar trabalhando um pouquinho. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] quando nós vamos analisar um aluno com as avaliações diagnósticas, eles trazem as 

avaliações diagnósticas a gente discute junto a avaliação daquele aluno. 

(Coordenadora Esmeralda) 

[...] então ela foi relatando [as dificuldades] e nós fomos discutindo (...) eu levei 

material teórico pra gente começar a discutir. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] nós pegamos produções textuais dos alunos, aí fomos discutir com ela em cima 

disso. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] a gente fez várias discussões sobre o ensino da Matemática como tem que 

acontecer, na prática, e depois nós entramos em sala de aula. (Coordenadora 

Esmeralda) 

Eu peguei um momento do planejamento, montei uma apresentação para eles no slide, 

PowerPoint, passei para eles todos os Conceitos, expliquei como montar a tabela. 

Coordenadora Âmbar) 

Vamos fazer juntos, porque se um perguntar o outro que já tenha dúvida já sai. De 

repente daquela dúvida já sai uma outra dúvida. Então eles vão compartilhando ali e, 

entre eles vão também auxiliando. (Coordenadora Âmbar) 

E aí, nós fomos destrinchando as questões para que elas me dissessem qual a 

dificuldade enquanto professor de responder àquela questão. (...) Então, que 

dificuldades e facilidades você notou (na criança) para responder essa questão? (...) 

Então o que isso significa? (...) Qual o significado dela ter feito uma conta de menos 

e não uma conta de mais? (Coordenadora Ágata) 

E aí a gente foi fazendo meio que juntos (...) a ideia era de usar o microscópio com as 

outras turmas. (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 

         Nas colocações apresentadas, os coordenadores relatam práticas formativas que nos 

ajudam a identificar vários saberes, dentre os quais podemos destacar que concebem o uso de 

informações sobre as práticas docentes “reais” e uso das problemáticas dos professores e 

da escola como objetos de análise nas formações, os quais são problematizados e 

ressignificados. 
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Para Almeida (2012, p. 13), “o formador deve estimular que o formando seja um 

investigador de sua própria prática, isto é, o formando deve aprender a delimitar problemas, 

levantar hipóteses, registrar as informações e analisá-las”.  

Nas práticas relatadas por Esmeralda, Âmbar e Ágata é possível perceber o uso de 

elementos das práticas docentes, ora como objetos de análise, ora como fomento à 

problematização dos saberes docentes. Em algumas das situações relatadas, reconhecemos, 

também, a busca por subsídios teóricos por parte dos coordenadores para potencializar a prática 

desse formador e a discussão sobre os fazeres docentes. 

A adoção dessas estratégias em suas práticas formativas evidencia o conhecimento dos 

coordenadores quanto à importância de, numa formação centrada na escola, “instigar os 

conhecimentos que os professores dominam e intervir para reorganizar tais conhecimentos, 

elevando-os a outros patamares” (PLACCO e SOUZA, 2012, p. 51). 

Ao falar sobre o uso de metodologias dialógicas em suas formações, Âmbar evidencia 

o reconhecimento acerca do quão significativo é o compartilhamento de práticas docentes, 

principalmente quando estas são utilizadas como mecanismos para a problematização dos 

saberes e fazeres docentes. 

Em sua justificativa, a mesma evidencia compreender que, ao verbalizar suas 

experiências e dúvidas, os professores tem a oportunidade de utilizar essas colocações “como 

recurso a novas interpretações da realidade e da própria experiência” (PLACCO e SOUZA, 

2012, p. 53), o que reafirma a sua compreensão acerca do conceito de “formação centrada na 

escola”, na medida em que colocam um “holofote” nas problemáticas e nos fazeres 

experienciados dos professores nesse espaço.      

A prática relatada mostra-se potente para a promoção de uma formação centrada na 

escola, na medida que em proporciona a reflexão sobre a ação docente, e, também, porque 

permite elucidar o que o professor faz, como faz e por que faz do jeito que faz em sala de aula. 

Conforme alerta Placco e Souza (2012, p. 55), “nem sempre o professor tem clareza de 

seus próprios objetivos e, mesmo que a tenha, pode não ter clareza de que percursos seguir para 

atingi-los”. Diante disso, cabe ao Coordenador Pedagógico, formador de professores, selecionar 

e planejar estratégias que auxiliem o professor a clarear sua prática a partir da reflexão e 

elucidação de seus fazeres e dos conceitos que os sustentam, de modo que consigam “examinar 
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suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes, etc., estabelecendo de 

forma firme um processo constante de autoavaliação de que se faz e por que se faz” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 47). 

Para Campos e Aragão (2012, p. 54),  

Quando a organização cotidiano escolar permite o encontro de professores 

para socializar es experiências profissionais e dialogar sobre os processos de 

aprendizagem dos alunos, a escola torna-se uma instituição aprendente. 

Torna-se um espaço privilegiado de aprendizado também daqueles que têm a 

função de ensinar. Professores e também o coordenador aprendem e se 

formam quando planejam suas ações, quando propõem alternativas para o 

trabalho, quando avaliam suas interlocuções com o intuito de redimensioná-

las.  

 Diante do exposto pelas autoras, entendemos que as experiências relatadas alavancam 

um processo de mão dupla nas formações desenvolvidas pelos Coordenadores Pedagógico 

pois, ao coordenar essas ações, esses profissionais também experienciam situações que lhes 

permitem refletir sobre seus fazeres, ampliando, desse modo, seus saberes quanto ao seu papel 

e ao cargo assumido. 

As condutas relatadas evidenciam saberes profissionais que não são atribuídos, por eles, 

à sua formação acadêmica. Ao serem questionadas sobre os motivos de adotarem as 

metodologias formativas compartilhadas, os coordenadores associam seu fazer às experiências 

vivenciadas por eles em outras situações, as quais lhe fornecem elementos que hoje legitimam 

na prática. Um exemplo disso pode ser observado na fala da Coordenadora Âmbar que, quando 

fala da estratégia de fazer junto, rememora tempos de sala de aula e do uso da lousa 

Na hora eu fui montando: olha, vamos fazer um conteúdo! E a gente foi 

montando juntos para construir e fazer um planejamento ali fictício, na hora, 

para a gente entender. Na verdade, é para ficar visual para todo mundo para 

gente fazer junto, né? Como se fosse uma grande lousa, né? E a gente 

construindo lá. 

           Nessa situação, Âmbar relembra da “lousa” como sendo uma ferramenta que possibilita, 

aos professores, ampliar e organizar o conhecimento em voga. O comportamento verbalizado 

retoma situações que inferimos ter vivenciado quando ainda atuava como professora. 

         Partindo desse princípio, consideramos que a estratégia formativa adotada resgata a base 

de conhecimentos da coordenadora, construída ao longo da sua história de vida profissional, 

revelando, assim, saberes experienciais que lhe são próprios. 
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Nossa compreensão corresponde ao declarado por Tardif (2012, p. 38-39), para quem, 

os 

[...] próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência 

e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva 

sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer, de saber-ser. 

         O caráter experiencial do saber docente do Coordenador Pedagógico também é 

identificado na fala da coordenadora Ágata, quando afirma que a estratégia de construir junto 

com os professores foi escolhida porque 

(...) gostaria que tivessem adotado quando eu dei a aula. Porque quando eu 

fazia ATPC no Estado, agora chama ATPC23, mas chamava HTPC24, vinha 

tudo pronto, sempre ponto. 

 

         Os relatos apresentados podem ser melhor compreendidos se considerarmos o fato de 

os coordenadores terem assumido o cargo há, aproximadamente, dois anos, o que sugere a 

influência da temporalidade da docência desses profissionais. 

Ao refletir sobre a temporalidade dos saberes docentes, Tardif (2012) indica que entre 

o primeiro e quinto ano da docência, os profissionais tendem a reproduzir o que vivenciaram 

ao longo de sua história de vida pessoal e profissional, sendo este um momento de grande 

efervescência, quando os saberes acumulados no decorrer de sua história são testados, 

validados e ressignificados. 

Apesar de os coordenadores não exercerem a docência diretamente em sala de aula, 

conforme já afirmamos, estes são considerados, por nós, como professores envolvidos em 

outras atividades da profissão docente, no caso, como gestores. Por conta disso, 

compreendemos que os relatos evidenciam que os participantes dessa investigação legitimam 

a afirmativa de Tardif (2012) quanto ao vivido por profissionais docentes iniciantes, mesmo 

sabendo que os mesmos possuem experiência na docência que antecede a assunção ao cargo.     

 Em outro estudo, ao revelarem dados de sua pesquisa com professores em Quebec, no 

Canadá, no ano de 1993, Tardif e Raymond (2000, p. 226) indicam que “o início da carreira 

constitui também uma fase crítica em relação às experiências anteriores e aos reajustes a serem 

 
23 A Aula de Trabalho Coletivo (ATPC) é um tempo, dentro da jornada de trabalho dos professores da 

rede pública estatual de ensino no Estado de São Paulo, destinada a atividades pedagógicas fora da sala 

de aula.  
24 A Hora de trabalho Coletivo (HTPC) é um espaço de formação coletiva instituído na rede pública 

estadual de ensino no Estados de São Paulo. 
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feitos em função das realidades do trabalho”, o que reafirma a nossa compreensão sobre o 

caráter espaço-temporal dos saberes revelados nas práticas compartilhadas pelos 

coordenadores, especialmente aquelas que citam situações vivenciadas quando exerciam a 

docência em sala de aula. 

Tal compreensão leva a inferir que, no processo de constituição identitária dos 

coordenadores da rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP, estes profissionais 

reafirmam, em seus relatos, o que a literatura pontua sobre o início da carreira no cargo, 

momento que lhes oportuniza a criação e (re)criação de suas experiências provenientes da 

docência. 

         Outra prática que chama atenção é relatada pela Coordenadora Esmeralda, quando fala 

do acompanhamento da prática em sala de aula de um professor, após este autorizá-la. A 

entrevistada detalha como se deu esse o processo de implementação dessa ação 

(...) o aluno trouxe o problema pra mim, aí nós fomos conversar com o 

professor primeiro para tentar entender as dificuldades tanto o professor 

tanto dos alunos, nesse momento nós identificamos que a maior dificuldade 

estava no professor, porque ele falava que não conseguia manter a atenção 

dos alunos na sala, ai nós pedimos: “- Podemos acompanhá-lo para tentar 

entender o que está acontecendo?” Aí ele autorizou que a gente 

acompanhasse. 

   Em sua fala, a coordenadora evidencia o uso das informações coletadas sobre a prática 

desse professor, para definir o processo formativo a desenvolver em parceria com o mesmo.  

A prática relatada mostra-se coerente com o que Géglio (2012, p. 118) apresenta, quando 

afirma que 

É importante que o coordenador pedagógico concretize sua ação no 

acompanhamento das atividades dos professores em sala de aula, pois isto lhe 

dá oportunidade de discutir e analisar os problemas decorrentes desse 

contexto, com uma perspectiva diferenciada e abrangente. 

Giovani e Tamassi (2013, p. 148) caminham nesse mesmo sentido ao indicarem que as 

observações feitas em sala de aula 

Favorecem não só o acompanhamento e uma orientação mais próxima para os 

profissionais que apresentam dificuldades na organização do trabalho 

pedagógico com os alunos, mas também a possibilidades de encontrar boas 

práticas que podem e devem ser compartilhadas com outros professores da 

escola.  

      Apesar dos relatos evidenciarem a preocupação com o uso de informações para a 

desenvolver ações formativas com o professor em questão, Esmeralda revela, em outro trecho 
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da entrevista semiestruturada, que algumas ações formativas individuais não ocorrem de forma 

planejada.  

Ao ser questionada sobre o planejamento de formação individual, no caso, de uma 

docente que leciona Língua Portuguesa, utilizada como exemplo, a coordenadora indicou não 

haver um planejamento para a sua realização. Afirmou que 

(...) é tudo esporádico, as situações vão acontecendo, e, assim, as produções 

textuais em Língua Portuguesa eu já fiz uma formação com a professora. 

Sobre a prática da relatada pela Coordenadora Esmeralda, cabe ressaltar que, a 

elaboração de planos formativos, é de significativa importância para o desenvolvimento das 

práticas formativas pelo Coordenador Pedagógico, haja vista que permite, ao mesmo, traçar 

objetivos claros, definir metodologia a utilizar e procedimentos para avaliar percurso trilhado. 

Apesar de não haver um plano formativo claro, elemento fundamental na prática de um 

formador de professores, com a indicação intencional dos percursos formativos que desenvolve, 

a coordenadora supracitada, pauta suas ações de modo a contemplar o que entendemos ser a 

formação centrada na escola, na medida em que problematizam questões que emergem do “chão 

da escola”. 

Para Reali et al (2008, p. 81), “centrar a formação continuada na escola poderia, assim, 

reverter em benefícios para a escola e para os processos de ensino e de aprendizagem nela 

realizados” e, ao desenvolverem as ações que aqui compartilham e ao definir as metodologias 

apropriadas, os Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto – 

SP demonstram muitos de seus saberes profissionais. 

  

4.2.2        Os entraves à formação: o que sabem os coordenadores? 

  Além de revelarem os saberes que permeiam e sustentam suas práticas formativas, os 

Coordenadores Pedagógicos, evidenciam, em suas falas, as dificuldades enfrentadas. Estas 

podem ser compreendidas como entraves aos processos formativos que buscam desenvolver na 

rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP.  
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O quadro 12 reúne trechos da entrevista semiestruturada que dizem respeito à categoria 

analítica denominada “saberes revelados” e, ainda, revelam, na subcategoria intitulada “os 

entraves da formação”, essas dificuldades.  

Quadro 12: Os entraves à formação: saberes revelados 

Trechos das entrevistas 

(...) até o ano passado quem fazia esse TDC rede éramos nós na escola, então ele rendia 

muito mais com as PEB II, porque eu fazia formação nesse período né, só que aí tirou. 

(Coordenadora Esmeralda) 

Em geral eu pesquiso. Em geral eu pesquiso bastante, como por exemplo, surgiu a 

demanda das defasagens dos alunos na Educação de Rede. Qual foi o meu processo? Eu 

peguei as provas que eles, fiz a prova para ter todas as respostas, saber onde estavam 

os descritores de cada pergunta. (Coordenadora Âmbar) 

(...) existe um grande problema que a gente está enfrentando, que é a falta de professor. 

Eu nunca precisei substituir um professor, mas a diretora e a vice, acabam saindo da 

função para cobrir o que precisa... Eu fico, né, na gestão sozinha e acabo tendo que 

atender problema de indisciplina, problema de pais que chegam para conversar, até 

questões de secretaria, burocracia. E assim, vai ficando meu trabalho sempre para o 

canto. (Coordenadora Âmbar) 

Então a gente passou por 3 semanas de greves bem pesadas. Teve que fazer um 

replanejamento, só que aí entrou um complicador, porque a Secretaria pediu um 

replanejamento com reposição e era pra Secretaria não era pra mim. Eles têm um outro 

formato, quer dizer é uma coisa que desorganiza tudo (...). Não era linha que eu estava 

trabalhando. (Coordenadora Âmbar) 

(...) não adianta eu ficar lá trabalhando, ensinando planejamento e aí eu tenho um 

professor que dá aula em 4 escolas e, aí faz um super planejamento, só que vai para outra 

escola e tem que fazer um outro planejamento de uma outra forma. Aí chega na outra 

escola e não precisa fazer planejamento. Aí chega na outra escola tem que fazer 

semanário em cima de plano de ação, não sei o quê, então a gente tem que ser coeso, 

fazer algo de Rede, né, pelo menos um formato de rede e aí fica específico para cada 

escola o que vai ser feito. (Coordenadora Âmbar) 

Às vezes o professor tem 4 horários no mês e ele opta para fazer 2 em outra escola, ou 

tudo na outra escola. Então não tenho professor aqui. (Coordenadora Âmbar) 

Depois que foi implementada uma resolução em 2017, o negócio piorou, no sentido de 

ter encontro, porque foi instaurado uma plataforma, AVA25, uma plataforma online que 

mudou. Boa parte da carga horária do profissional é exercida em conteúdo dentro 

dessa plataforma, e aí foi tirado mais tempo ainda dos encontros semanais. 

(Coordenador Rubi) 

 
25 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma plataforma utilizada pela rede investigação para 

promover atividades formativas docentes no formato remoto. 
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Às vezes você precisa falar sobre recreio, sobre horário, sobre isso, sobre aquilo, então é 

um espaço que é menos pedagógico e mais administrativo no geral. (Coordenador 

Rubi) 

[...] uma parte da formação deles é na plataforma que eles têm que ler os textos que 

estão na plataforma, eu tenho caso de professores que põe o filho para ler. 

(Coordenador Diamante) 

[...] o fato desse professor não ter um tempo para ficar coletivamente na escola com 

os seus pares dificulta essa formação. (Coordenador Diamante) 

Aí eu tenho outro tipo de TDC que é chamado TDC formação, que os professores do 

fundamental II eles vão uma vez por mês na Casa da Ciência 26, numa formação que o 

CAAF27 possibilita ali. Só que a formação que o CAAF faz ela não passa pelos 

coordenadores, então às vezes nem sabemos o que está sendo proposto pelo CAAF e 

depois o professor retorna não há uma devolutiva, no dia a dia, na dinâmica da escola 

não há esse diálogo. (Coordenador Diamante) 

Fonte: elaborado pela autora. 

  Nas falas dos entrevistados é possível perceber que os mesmos demonstram 

conhecimentos acerca das variáveis que impactam em sua atuação como formadores de 

professores. 

Em seus apontamentos, retratam dificuldades associadas à estrutura organizacional da 

rede pública municipal de Ribeirão Preto – SP no que diz respeito ao estabelecimento de tempo 

para encontros coletivos na escola, o uso inapropriado do tempo dedicado às formações, a falta 

de parâmetros comuns de atuação nas unidades escolares, o uso inapropriado dos recursos 

disponibilizados pela rede e a falta de articulação entre os processos formativos locais (que 

ocorrem na escola) e os processos formativos institucionais. 

 
26 A Casa da Ciência "Galileu Galilei", foi criada Lei Complementar nº 1.353, de 15 de julho, no ano de 

2002. Trata-se de um espaço subordinado à Secretaria Municipal da Educação que tem, como objetivo, 

a “divulgação científica para a comunidade, com a finalidade de facilitar o processo de difusão do 

conhecimento cientifico através da formação continuada de educadores, de cursos, exposições, eventos 

e projetos para educandos e também a população como um todo.” Para saber mais acesse: 

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/casa-da-ciencia. 
27 O Centro de Acompanhamento, Avaliação e Formação (CAAF), configura-se como um dos espaços 

de formação dos profissionais da rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto, responsável pela 

oferta de formações de âmbito institucional. Trata-se de um espaço de formação dos profissionais da 

referida rede, localizado fora dos espaços escolares, cujas formações são desenvolvidas por técnicos 

formadores designados para essa função. No ano de 2019, os profissionais que assumiram tais cargos, 

foram selecionados por meio de um processo seletivo interno. 

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/casa-da-ciencia
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Outra dificuldade indicada, é o número insuficiente de Coordenadores Pedagógicos na 

escola, aspecto presente na fala do Coordenador Diamante a seguir 

[...] se nós tivéssemos mais um ou dois coordenadores aqui, não só aqui, 

mas escolas do mesmo porte, grandes, aí sim teríamos condições de 

acompanhar os professores.  

O referido coordenador atua em uma unidade escolar que possui, aproximadamente, 

1.300 alunos e cerca de 90 professores, o que contrasta, quantitativamente, com os dados de 

outros entrevistados, os quais possuem números significativamente menores que os números 

deste coordenador (vide quadro 7, p. 63).  

O apontamento do coordenador Diamante leva-nos a inferir que a quantidade de 

estudantes e professores de uma unidade escolar não é considerada como indicador para a 

criação do cargo, ou seja, a rede investigada não pauta-se em princípios de proporcionalidade 

para definir o número de Coordenadores Pedagógicos da escola. 

Sua fala expõe um aspecto estrutural que, para nós, configura-se como um entrave aos 

processos formativos, pois exige o desenvolvimento de ações que o distanciam do seu papel de 

formador de professor, pois requer a atuação deste profissional em outras frentes de trabalho.  

Cabe relembrar que, além de atuar com professores e estudantes, os coordenadores 

também desenvolvem ações relacionadas às famílias dos estudantes. Diante do elevado número 

de alunos em uma unidade, amplia-se o número de atendimento às famílias, o que, 

consequentemente, impacta na maior destinação de tempo de sua jornada semanal de trabalho 

para fazê-lo. Ao dedicar-se ao atendimento das famílias, o coordenador tende a reduzir o tempo 

destinado à formação de professores, por isso, tal denúncia, configura-se, para nós, como um 

entrave à formação docente na escola. 

           Entendemos que, a efetivação de um espaço coletivo de formação na escola, promove a 

reflexão sobre as situações problemáticas reais, e, também, colabora para a construção de um 

trabalho coletivo coerente com o espaço ocupado por todos. Além disso, a efetivação de um 

espaço coletivo de formação nas unidades escolares “pode construir um importante espaço de 

ruptura, estimulando o desenvolvimento profissional dos professores” (Nóvoa, 2002, p. 59). 
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É nesse espaço que o coordenador assume “o papel de intervir nessa estrutura [de 

grupo], para que as diferenças apareçam e sejam trabalhadas possibilitando a expressão da 

individualidade de cada um” (SOUZA, 2001, p. 33). 

Abordar as individualidades docentes e possibilitar que as diferenças entre esses sujeitos 

sejam externadas, demostra ser uma estratégia eficaz para tratar as problemáticas enfrentadas 

nas escolas, especialmente por possibilitar a ampliação da capacidade de interpretação dos 

problemas na medida em que oferece diferentes pontos de vista sobre os mesmos. 

         Ademais, Imbernón (2010, p. 81) indica que 

A formação deve levar em conta essa identidade individual e coletiva, para 

ajudar o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores no âmbito 

laboral e de melhoria das aprendizagens profissionais e ajudar a analisar os 

sentimentos e as representações pelos quais os sujeitos singularizam. 

 

         As afirmações dos coordenadores, indicam  que, estes profissionais reconhecem que, a 

não promoção de espaços coletivos de formação impactam negativamente no desenvolvimento 

de sua atribuição de formador. Para nós, ao reconhecer o que apontamos, os coordenadores 

evidenciam um significativo saber profissional. Por meio de suas falas, podemos inferir que 

esses profissionais compreendem que os “professores que refletem junto com seus pares, nas 

escolas, ajudam a própria escola (entendida como um grupo de pessoas com objetivos 

educacionais comuns) a refletir sobre si mesma e a mudar” (TANCREDI, 2009, p. 19). 

         Nesse sentido, Mizukami et al (2000, p. 101), afirmam que 

A escola, enquanto local de trabalho, assume importância considerável na 

promoção do desenvolvimento profissional de seus participantes (professores, 

corpo técnico-administrativo, alunos, famílias, comunidade), o que pode 

reverter em benefícios para a escola e para os processos de ensino-

aprendizagem nela realizados. 

O desejo dos coordenadores por desenvolver um trabalho coletivo nas unidades 

escolares onde atuam, revelam, também, que as ações formativas que implementadas, 

objetivam reverberar em mudanças nos fazeres dos professores por eles coordenados e na 

própria escola. 

Para Mizukami et al, (2000, p. 101), “é importante que o sistema ou instituição 

educacional se perceba como uma organização que aprende, adotando uma dinâmica tal que 

acompanhe e propicie mudanças em função das suas necessidades e seus objetivos”. 
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Se considerarmos o que prevê a Resolução nº 16 da Secretaria Municipal de Educação, 

de 18 de novembro de 2019, seria possível indicar que a construção de espaços formativos 

coletivos nas escolas está respaldada na legislação vigente, entretanto, na prática, os 

coordenadores encontram dificuldades para efetivar o que está previsto. Tal constatação 

demonstra que há uma contradição entre o que prevê a lei e as práticas relatadas pelos 

Coordenadores Pedagógicos.  

A justificativa para algumas dessas dificuldades é atribuída à não consolidação de 

espaço formativo coletivo devido ao formato de atribuição de aulas, que provoca a ausência dos 

professores nas situações formativas desenvolvidas por eles. Entendemos ser, essa 

compreensão, mais um significativo saber profissional dos coordenadores. 

No caso dos professores especialistas que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, 

a situação é ainda mais grave. De acordo com a resolução nº 16 da Secretaria Municipal de 

Educação, os professores que lecionam em mais de uma unidade escolar, tem o direito de 

escolher onde pretende participar dos TDC’s, conforme ilustram Esmeralda, Ágata e Diamante: 

No PEB III eu tenho uns professores que vão duas, três vezes na escola, Língua 

Portuguesa e Matemática eles vão todos os dias, mas eu tenho menos tempo 

de contato com eles. O tempo de formação que eu tenho com eles acaba sendo 

menor, porque às vezes tem professor, PEB III, que faz TDC 

acompanhamento em outra escola, não faz a minha, então eu não tenho um 

tempo com ele. (Coordenadora Esmeralda) 

Porque dependendo de onde são as aulas dos professores [especialistas], eles 

podem fazer em outras escolas também. Depende da carga horária, do 

horário em que cada um está e dos horários que são oferecidos. (Coordenadora 

Ágata) 

(...) ela [a resolução] dificulta esse encontro com os professores, os 

professores fazem uma formação coletiva duas vezes ao mês só que o 

professor, por exemplo, ele tem 25 aulas aqui e ele tem 6 aulas lá no Jardim 

Aeroporto, ele pode optar por fazer o TDC coletivo lá. (Coordenador 

Diamante) 

  

Além dos apontamentos sobre a ausência recorrente dos professores especialistas, os 

coordenadores atribuem ao fato de disporem de poucos momentos de encontro com os 

professores, ao longo do ano letivo, regulamentado no calendário escolar, como sendo um outro 

dificultador para a implementação de ações formativas, o que provoca a destinação de tempo 

do que deveria ser para a formação continuada à informativos e comunicados administrativos. 
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Outro dificultador apresentado pelos participantes da referida investigação trata da 

desarticulação entre o que é proposto pela rede e o que é desenvolvido, por eles, nas unidades 

escolares. 

Em suas falas, os Coordenadores Pedagógicos denunciam que, parte das formações 

coletivas previstas na legislação, são realizadas no Centro de Acompanhamento, Avaliação e 

Formação (CAAF)28. Esse espaço foi criado no intuito de promover “ações visando ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores”29, e, ainda, para desenvolver ações 

formativas com os demais profissionais da rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto 

– SP, como, no caso, os Coordenadores Pedagógicos, até o segundo semestre do ano de 2019, 

data da coleta de dados para esta investigação.  

Em suas denúncias, os coordenadores revelam a existência de uma desarticulação 

estrutural no programa de formação continuada da rede investigada. Os mesmos afirmam que 

não participam das proposições temáticas das formações realizadas pela equipe técnica de 

formadores do CAAF, e, muito menos são informados sobre quais temas são abordados nos 

encontros promovidos por tal centro. 

Sobre isso, os coordenadores afirmam 

 (...) quando nós falamos formação, a formação tem que ser trabalhada por 

todos que são responsáveis por ela, eu não posso ter uma formação em 

determinado ambiente em um espaço e as coordenações de uma rede, que se 

diz rede, não terem acesso a isso, isso não existe né?! (Coordenador Diamante) 

  

Não sei o que eles trabalham, não sei como é passado, vem aquele receio de 

“vou fazer uma cobrança e ele vai me falar, mas a minha formadora disse que 

é assim, assim, assim”. Aí eu vou falar o que? (Coordenadora Âmbar) 

 
28 No último edital para escolha de formadores dos profissionais da Educação da rede investigada, a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP, volta a utilizar a nomenclatura “CENTRO 

EDUCACIONAL PAULO FREIRE - CEPF” para designar o espaço dedicado à formação continuada. 

Este espaço compõe os departamentos da Secretaria Municipal da Educação, a partir da promulgação 

da Lei Complementar nº 826/99, artigo 14, de 22 de janeiro de 1999. Na referida lei, o CEPF “constitui-

se em um espaço reservado para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade que promova o 

desenvolvimento e a capacitação dos docentes da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto. No ano 

de 2002, o CEPF, passa a configurar-se como um Centro de Elaboração e Execução de Políticas 

Educacionais para o Município de Ribeirão Preto. Não identificamos, nas páginas oficiais da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto – SP, a legislação que instituiu a criação e a extinção do Centro de 

Acompanhamento, Avaliação e Formação - CAAF.  

29 Fonte: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/centro-de-acompanhamento . Acesso em 
27/08/2020 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/educacao/centro-de-acompanhamento
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         Quanto ao que é indicado pelos coordenadores, consideramos que o desenvolvimento 

de formações coletivas em espaços externos pode ser mais significativo e potencializador das 

aprendizagens docentes se se garantir que “a formação contínua ocorra num processo articulado 

fora e dentro da escola” (FUSARI, 2012, p. 20). 

A demonstração de incômodo quanto ao não estabelecimento de parcerias com demais 

formadores de professores da rede pública municipal de ensino, é mais um indicativo de saber 

profissional dos coordenadores. Ao verbalizarem tal incômodo, os coordenadores, comprovam 

a consolidação desse saber a partir da compreensão, manifestadas em suas falas, quanto à 

necessidade de implementação de ações mais articuladas com o centro formador de professores 

da rede investigada. 

         A partir de nossa compreensão, entendemos que a construção de um trabalho mais 

articulado, dentro e fora da escola, permitiria “evitar os “curto-circuito” na formação, isto é, os 

processos inacabados” (IMBERNÓN, 2010, p. 37) e aproximar as ações formativas em todas 

as modalidades oferecidas pela rede municipal de ensino de Ribeirão Preto - SP. 

      Quanto a tentar colaborar com um trabalho mais articulado e auxiliar no tratamento 

dessa problemática, Âmbar compartilha uma atitude tomada 

E aí eu fui conversar com os formadores de lá [CAAF], (...) eu falei: -Vocês 

precisam conversar com a gente que é Coordenador Pedagógico dentro da 

escola, porque eu acho que vocês fazem uma formação muito em cima de 

conteúdo e os meus professores precisam trabalhar com ação didática! 

       Em seus argumentos, a referida coordenadora revela compreensões que coadunam com 

o apresentado por Tardif e Raymond (2000, p. 213, grifo nosso), os quais afirmam que,  

Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 

professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependeriam 

de um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade 

de objetos, de questões, de problemas que estão todos relacionados com seu 

trabalho.  

Os autores salientam o que já discutimos nessa investigação: a formação continuada de 

docentes deve considerar as problemáticas reais vivenciadas pelos professores no exercício de 

suas atividades. Preocupação que inferimos ter motivado a Coordenadora Âmbar a dialogar 

com o citado formador do CAAF. 
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Consideramos que, ao participar dos planejamentos das formações institucionais 

ofertadas pela rede investigada, os coordenadores têm a oportunidade de partilhar suas 

percepções quanto ao que é vivido na escola e, também, estabelecer uma parceria que poderia 

ampliar os conhecimentos a serem apreendidos nas formações oferecidas pela referida rede, 

principalmente aqueles que atendem especificidades dos componentes curriculares. 

A fala Coordenadora Âmbar ajuda-nos a compreender que, ao direcionar formações que 

abordam os “conteúdos” dos componentes curriculares, os formadores extraescolares, parecem 

atuar de forma a ampliar a base do conhecimento específico do conteúdo dos professores da 

rede investigada. 

Cientes do que Schulman (2005) indica quanto à base de conhecimento para ensino, 

entendemos ser necessário questionar em que medida essas formações externas à escola tem 

promovido a aprendizagem docente do conhecimento didático geral, do currículo, do 

conhecimento didático do conteúdo, dos alunos, dos contextos educativos e dos objetivos, 

finalidades e valores educativos.  

Ao questionar as formações institucionais ofertadas aos professores pela rede investigada, 

os Coordenadores Pedagógicos revelam saber que, para lidar com a complexidade do real 

vivido pelos docentes, nas unidades escolares, há que se investir na ampliação de um conjunto 

maior de conhecimentos que compõem a base de conhecimentos docentes para o ensino, o que 

não reconhecem nas formações institucionais ofertadas. 

 

4.3              A formação do formador: o que sabem os Coordenadores Pedagógicos sobre isso? 

Para lidar com a diversidade de seu universo de atuação e ajustar seus conhecimentos 

ao vivido nas escolas, os Coordenadores Pedagógicos convivem com a latente necessidade de 

reconstrução de seus saberes e fazeres e com o desejo de legitimar uma das atribuições 

reconhecidas por estes: a de formador de professores, função essa que partilham com os demais 

gestores da instituição de ensino onde atuam. 

A partir desse ponto de vista, e objetivando compreender e valorizar o papel reconhecido 

pelos entrevistados, pautamo-nos na ideia de que esses profissionais devem ser considerados 

como “formadores de formadores”, e, para tal, ancoramos nossa escolha ao que Mizukami 

(2005, p. 3) apresenta. Tal autora afirma entender 
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Como formadores todos os profissionais envolvidos nos processos formativos 

de aprendizagem da docência de futuros professores ou daqueles que já estão 

desenvolvendo atividades docentes: os professores das disciplinas Prática de 

Ensino e Estágio Supervisionado, os das disciplinas pedagógicas em geral, os 

das disciplinas específicas de diferentes áreas do conhecimento e os 

profissionais das escolas que acolhem os futuros professores. 

Nesse interim, concordamos com Vaillant (2003, p. 12), a qual nos indica que  

O formador de formadores é quem se dedica à formação de mestres e 

professores, e realiza diversas tarefas, não apenas na formação inicial e 

permanente de docentes, como também em planos de inovação, assessoria, 

planejamento e execução de projetos nas áreas de educação, formal e informal. 

 As atividades relatadas pelos coordenadores evidenciam práticas ratificadoras do papel 

de formador assumido pelos profissionais entrevistados. Estes profissionais detalham, em seus 

relatos, como se debruçam sobre o universo do professor/formador de alunos, adentrando-o por 

meio de estratégias formativas, de subsídios teóricos e, inclusive, pela busca de formação para 

si mesmos. Para isto, investem, pessoalmente, em seu desenvolvimento profissional e 

demonstram disponibilidade em participar das formações oferecidas pela instituição de ensino 

onde atuam, e, em outras situações, buscam legitimar espaço e tempo para desenvolverem-se, 

profissionalmente, a partir do princípio de formação centrada na escola. 

       Os coordenadores desta investigação revelam, em suas falas, saberes quanto à 

importância da formação continuada do formador e compartilham, nos quadros 13 e 14, os 

processos formativos, pessoais e institucionais, ao quais se submetem, conforme podemos 

observar a seguir: 
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Quadro 13: A formação do formador: processos formativos pessoais 

Trechos das entrevistas 

Eu tive dificuldade com alfabetização porque eu era professora de Biologia, então eu fui 

fazer um curso a distância de práticas de alfabetização e letramento, justamente 

pra eu poder entender o que estava acontecendo na escola. (Coordenadora 

Esmeralda) 

A gente teve que montar um grupo de estudos fora do horário de trabalho para a 

gente começar a pensar sobre isso. (Coordenadora Âmbar) 

Pessoalmente eu invisto em formação, por exemplo, eu tô fazendo um MBA em 

Gestão Escolar [Master in Business Administration], que eu achei que seria 

interessante. (Coordenadora Âmbar) 

E eu também invisto em estudo por conta. Eu gosto de ler muito as resoluções da 

prefeitura para saber direitinho como que tá localizada a Rede em termos de legislação 

para ter um respaldo para poder trabalhar com professor. (Coordenadora Âmbar) 

Eu estudo “Eu”. Ficou até boa essa frase: “Eu estudo eu!” Mas assim, eu tenho 

estudado por elas, para que o TDC seja rico, para que eu consiga participar bem da 

formação (...). (Coordenadora Ágata) 

Eu continuo participando do grupo de pesquisa. Então teve Encontro do Bienal do 

grupo na Universidade de Campinas - UNICAMP recentemente e eu estive presente. 

Tento fomentar a pesquisa. Tenho uma outra atuação também no município, onde eu 

sou membro do Conselho Municipal de Educação. (Coordenador Rubi) 

Alguns membros da coordenação pedagógica a gente tem tentado construir algumas 

coisas, como esse grupo de estudos. (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 

  Os relatos apresentados no quadro 13, evidenciam a busca, dos Coordenadores 

Pedagógicos, pela ampliação dos saberes, a partir de investimento pessoal em formação 

continuada.  

Suas falas detalham o investimento em autoformação, ora em cursos de especialização, 

ora na manutenção de contato com universidades, em estudos individualizados, em grupos de 

estudos e, ainda, em participações em eventos acadêmicos-científicos. 

A iniciativa de constituição de um grupo de estudos, expressa em suas falas, revela a 

percepção dos coordenadores sobre a importância da construção de um espaço de trocas entre 

profissionais que atuam em uma mesma atividade profissional. 
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Além do estudo sobre o cargo e a constituição de suas profissionalidade, esse grupo tem, 

como um dos principais objetivos, a partilha de práticas. Essa proposição se aproxima do que é 

entendido por Imbernón (2010, p. 86) como uma comunidade de prática, um grupo “com o fim 

de desenvolver um conhecimento especializado”. Nesse caso, o conhecimento especializado 

que almejam desenvolver, diz respeito àquele que colaboram com construção de suas 

identidades profissionais. Buscam, ao trocarem experiências, construir um saber sobre quem é 

o Coordenador Pedagógico, o que faz e como ele pode fazer seu trabalho, o que priorizar, o que 

valorizar, como fazer e como o outro faz na escola onde atua. 

A nosso ver, a criação desse espaço de trocas permite, aos formadores, acessar novos 

conhecimentos e rever aqueles saberes que subsidiam seus fazeres de forma mais clara, coerente 

e significativa, graças ao fato de pautar-se em suas próprias construções profissionais. 

Reconhecemos essa iniciativa como potencializadora da aprendizagem dos formadores, 

pois, a mesma, permite que esses profissionais definam seus próprios objetivos de 

aprendizagem e os objetos de análise, oriundo de sua prática, que podem ser utilizados e 

tematizados nos momentos de encontro de saberes e de experiências. 

Ao falar sobre a criação desse espaço de trocas, Âmbar revela sua insatisfação quanto à 

falta de autonomia e participação nas tomadas de decisão sobre a formação de formadores na 

rede investigada. A referida coordenadora, afirma 

A gente não tem espaço também como coordenador. A gente teve que montar 

um grupo de estudos fora do horário de trabalho para a gente começar a pensar 

sobre isso. (Coordenadora Âmbar) 

         Sua colocação indica que a criação do grupo de estudos não é uma ação 

institucionalizada pela rede, mas sim, uma iniciativa pessoal de um conjunto de coordenadores, 

os quais estabeleceram uma importante sistemática de formação, fora do horário de trabalho.  

A prática relatada é entendida, por nós, como a construção de um espaço “clandestino”30 

para a formação do formador. Em suas falas, os participantes desta investigação demonstram 

 
30 Partimos do pressuposto que esse espaço de formação é “clandestino” por não ser legitimado como 

tal pela rede investigada. É um espaço criado por iniciativa dos próprios coordenadores, sem qualquer 

participação da instituição. Para nós, o grupo de estudos é um espaço legítimo de formação do formador, 

mas “clandestino” na medida em que não é institucionalizado. 
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reconhecer o grupo de estudos “não-institucionalizado” como o espaço de formação dos 

formadores de professores na rede investigada. 

Dentre as ações desenvolvida pelo grupo de estudo, a coordenadora Âmbar, indica a 

partilha de práticas pedagógicas exitosas, conforme uma sistemática formativa que colabora 

com a formação do formador. Em sua fala, a referida coordenadora, declara 

Outro dia descobri que uma coordenadora veio falar que ela está fazendo um 

trabalho muito bacana de monitoria com os alunos e que ela queria 

compartilhar essa experiência com a gente. E a gente não sabe que essas coisas 

estão acontecendo. Outro coordenador falou que tá fazendo um trabalho muito 

bacana sobre relações étnicas. Eu queria compartilhar o trabalho que a gente 

fez, que envolve muita parte artística muita prática em todas as disciplinas, 

como que isso é feito. Não consigo também, compartilhar isso, (...). A gente 

tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, gente poderia ter em grupo 

discutido como que a gente faria com os alunos selecionados, um grupo de 

estudos. A gente não conseguiu compartilhar nada, então a gente criou esse 

espaço por vontade própria. Não são todos os coordenadores que participam, 

quem se dispõe a esse horário. Porque essa vai ser a nossa formação. 

(Coordenadora Âmbar) 

A fala da coordenadora revela saberes quanto à possibilidade de uso das experiências de 

outros profissionais, como ferramentas úteis à apropriação de novos conhecimentos.  

Além disso, suas colocações indicam que, ao participar de um grupo de estudo não-

institucionalizado, estes profissionais conquistam maior autonomia para decidir quais 

conteúdos devem compor seu percurso formativo e para estabelecer o diálogo com outros 

profissionais sobre suas próprias práticas, o que, para nós, colabora com sua formação desses 

profissionais. 

 O saber revelado por essa coordenadora, coaduna com o que Cardoso (2010, p. 88) 

indica, ao afirmar que 

Os formadores precisam se apropriar de conhecimentos, de tal modo que estes 

venham a se constituir em ferramentas para planejar e analisar criticamente 

seu trabalho. Tarefa nada simples, pois não está relacionada apenas ao 

domínio que o formador tem do processo de aprendizagem dos alunos e dos 

conteúdos que devem ser abordados no processo de formação de professores, 

mas à sua capacidade de criar condições para que os professores tomem a 

palavra e possam explicitar e explicar o que sabem de forma a ajudá-los a 

avançar. 

            Diante do apresentado pela autora supracitada, consideramos que o investimento em 

formação é de grande importância para esse profissional, especialmente porque o conhecimento 

apreendido, tende a alicerçar o trabalho que o coordenador desenvolve nas unidades escolares, 
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e, em outra medida, julgamos que investir em estudo e formação representa uma atribuição 

imprescindível para o professor atuante na coordenação pedagógica. 

O que Cardoso (2010) argumenta, valida a afirmativa de Placco e Souza (2012, p. 60), 

quando, as mesmas, discutem a atuação do coordenador frente à diversidade de professores que 

constituem a escola. As referidas autoras indicam que, assim como o professor, 

O coordenador deverá, também, cuidar de sua própria formação, reservando 

tempo e mantendo-se motivado para estudar, participar de cursos, 

compartilhar com pares etc., em um processo contínuo e permanente, em que 

a reflexão e a autoavaliação se constituem em suas principais ferramentas de 

trabalho. 

         Em suas colocações, as autoras asseveram que, para exercer bem o papel de formador, 

o coordenador deve investir em suas aprendizagens, não somente sobre si mesmo, mas, 

inclusive sobre os sujeitos e as realidades onde se inserem. 

 Entretanto, cabe destacar que, a formação do formador, é uma responsabilidade que 

deve ser partilhada com a instituição de ensino, ou seja, cabe, também, à rede pública municipal 

de ensino de Ribeirão Preto, estabelecer políticas públicas que garantam condições 

institucionais que favoreçam o desenvolvimento profissional dos coordenadores. Criar 

condições institucionais favoráveis à formação do formador e, também, a oferta de tempo para 

a formação do formador em sua rotina semanal de trabalho, são exemplos de ações que, para 

nós, possibilitam a formação do coordenador em serviço.  

Para André e Vieira (2012, p. 23) “um saber fundamental no trabalho do coordenador 

pedagógico [é] quando ele para, pensa, planeja, organiza e redimensiona as próprias ações”, e, 

para tal, é imprescindível que a rede investigada invista em estrutura funcional, legítima, que 

assegure a implementação de processos formativos internos e externos à rede e, também,  que 

possibilite espaço e tempo para autoformação dos formadores, como, por exemplo, a 

constituição de grupo de estudos.  

A prática formativa adotada por estes profissionais é entendida, por nós, como uma ação 

capaz de formar o coordenador para desempenhar o que as referidas autoras indicam ser a 

melhor forma possível, ou seja, de modo que atenda às suas necessidades e expectativas dos 

sujeitos envolvidos. Desse modo, entendemos que, verdadeiramente, haverá investimento na 

aprendizagem profissionais desses sujeitos. 
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         De acordo com Nóvoa (2017, p. 120), “a aprendizagem tem sempre como matéria prima 

o conhecimento”. Desse modo, para promover as aprendizagens dos Coordenadores 

Pedagógicos, há que se investir em formação, que provoque a amplificação do conhecimento 

que o mesmo já dispõe e, ainda, a construção de novos conhecimentos que, consequentemente, 

alimentariam seu ofício.   

Ao tratar sobre a formação do formador, Mizukami (2005, p. 3) afirma conceber a 

 

[...] formação do formador como um processo continuado de autoformação – 

envolvendo dimensões individuais, coletivas e organizacionais – 

desenvolvido em contextos e momentos diversificados e em diferentes 

comunidades de aprendizagem constituídas por outros formadores.  

 

As falas dos coordenadores revelam uma compreensão coerente com o que a autora 

indica: cabe, também ao formador de formadores a busca individual por formação capaz de 

promover seu desenvolvimento profissional. Tal processo formativo “pode ser entendido como 

uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de soluções”, 

comportamento já evidenciado em diversas falas dos entrevistados nessa investigação 

(MARCELO, 2009, p. 9). 

Todavia, concordamos com Garcia (1999, p. 145), para quem, o desenvolvimento 

profissional de professores e daqueles que atuam em outro cargo da profissão docente, também, 

“está intrinsecamente relacionado com a melhoria das suas condições de trabalho, com a 

possibilidade institucional de maiores índices de autonomia e capacidade de ação dos 

professores individual e coletivamente”. 

Nas falas apresentadas pelos coordenadores, a presença de motivações muito 

particulares da busca por autoformação é muito marcante, o que se justifica pelo fato de que, 

assim como “o professor constrói seu próprio conhecimento profissional, e faz isso de forma 

pessoal, processual, incorporando e transcendendo os conhecimentos que adquire” em 

diferentes fontes (TANCREDI, 2009. p. 28), o Coordenador Pedagógico, também, vive um 

processo de desenvolvimento profissional muito particular, especialmente, ao colocar-se à 

disposição para buscar recursos para mudar sua prática e, efetivamente, agir.  
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A realidade vivida e as experiências de seu tempo no cargo, colocam “em xeque”, em 

diferentes momentos, os conhecimentos profissionais dos coordenadores, impulsionando-os, 

assim, a buscar conhecimentos que os auxiliem a lidar com a complexidade da escola. 

Nesse interim, acreditamos que investir em autoformação para a ampliação da base de 

conhecimentos para o ensino, discutidos por Shulman (2005), oferece subsídios necessários 

para o coordenador lidar com a diversidade e complexidade de seus contextos de atuação. 

Entretanto, cabe destacar que, apesar de ser de grande valor, o investimento em 

autoformação, deve somar-se a outros processos formativos. Nesse sentido, concordamos com 

Cardoso (2010, p. 88), para quem é 

Preciso criar um campo favorável ao desenvolvimento profissional do 

formador. Um contexto que estimule uma constante análise crítica de seu 

trabalho: a escrita como instrumento de reflexão e de comunicação com outros 

formadores, a discussão bibliográfica, o planejamento compartilhado, a 

análise coletiva dos problemas identificados, o desafio de formar outros 

formadores, o convite à construção de uma metodologia de formação 

profissional e o intercâmbio com pares qualificados.  

  Os apontamentos da referida autora apresenta, leva-nos a reafirmar nossa compreensão 

de que, a formação do formador da rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP, 

também é de responsabilidade dessa instituição, a quem cabe oportunizar espaço físico e tempo 

para o desenvolvimento de uma formação coerente com o que os próprios coordenadores 

indicam como necessidades formativas, para, desse modo, dotá-los de saberes que permitam-

lhes enfrentar os desafios de sua rotina e estabelecer diretrizes comuns de atuação do formador 

desta rede de ensino.  

De acordo com Coordenador Rubi, tais medidas, não ocorrem 

Não tenho um momento específico para estudos, ou momento específico para 

formação ou qualquer coisa do tipo regulamentado. Esse é um processo que 

não depende dos coordenadores também, então não está regulamentado. 

(Coordenador Rubi) 

       Ao serem questionados sobre as ações formativas promovidas pela instituição de ensino 

onde atuam, os coordenadores revelam indícios de desarticulação e de falta de planejamento 

formativo. Os entrevistados indicam que as formações ofertadas pela rede investigada não 

atendem àquilo que é vivenciado, por eles, nas escolas e em suas rotinas de trabalho, ou seja, 

não há articulação entre as formações institucionais e as necessidades formativas que emergem 

da prática desses profissionais, conforme podemos observar no quadro 14, a seguir: 
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Quadro 14: A formação do formador: processos formativos institucionais 

Trechos das entrevistas 

Agora eu estou passando por um outro curso que a prefeitura trouxe de parceria 

que ela tem de avaliação (...), no momento eu estou tentando fazer todos e eu fiz 

um extra, né? Para tentar todos os segmentos da escola e eu conseguir atender com 

mais facilidade. (Coordenadora Esmeralda) 

[...] nós tivemos algumas formações que falam sobre alguns projetos, que são 

jogados na rede (...) a formação do projeto sem abelhas [por exemplo], que é um 

projeto que as crianças do 3º e 4º ano do fundamental estão participando, nós fizemos. 

Na verdade, é uma formação de informação né? De como será o projeto, de 

como vai ser trabalhado... (Coordenador Diamante) 

O que existe [de formação], às vezes aparece assim, e aparece no sentido de 

aparecer mesmo, magicamente. Formação: observação em sala de aula. Quem tem 

interesse? Tantas horas, tal dia, tal horário. (Coordenadora Âmbar) 

Você vai para a reunião e eles falam: a gente fez uma parceria com a Fundação X e, 

aí eles estão oferecendo uma formação sobre gestão de sala de aula, ou sobre 

qualquer coisa que seja. (Coordenadora Âmbar) 

Da prefeitura municipal eu tenho essas reuniões que o CAAF faz quase 

semanais. Tenho uma outra formação que a prefeitura comprou. Não é ruim, 

apesar que eu não gosto dessa daí de parceria público/privada, mas que é essa 

formação de Avaliação que a gente faz uma vez por mês. (Coordenadora Ágata) 

Do coordenador na Rede Municipal não tem nada [formação]. Basicamente é 

isso. A maioria das reuniões que a gente tem como o CAAF, que é o Centro de 

Formação, são pautas prontas. Então elas não partem da nossa necessidade. 

(Coordenador Rubi) 

(...) Assim eu fico pensando que é um Frankenstein lá, porque parece que é cada 

um, fala assim: “Ah, eu tenho uma coisa! Vamos levar isso aqui para os 

coordenadores!” (Coordenador Rubi) 

Fonte: elaborado pela autora. 

Conforme observamos no quadro 14, os Coordenadores Pedagógicos exprimem suas 

percepções acerca do investimento na formação do formador, feito pela rede investigada. Esses 

profissionais revelam, em suas falas, o estabelecimento de parcerias entre a rede investigada e 

instituições privadas, a frequência das formações institucionais, a falta de planejamento de um 

percurso formativo e, especialmente a sistemática de descontextualização adotada nas 

formações ofertadas pela rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto. 
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Em sua fala, Rubi detalha aspectos que expõem essa desarticulação entre as formações 

ofertadas e as necessidades formativas dos coordenadores, conforme podemos observar na 

fala a seguir 

[...] Tem parte da formação que vem de um escopo de parcerias, que é tipo... 

Eles têm umas parcerias (...) que traz um cartunista para falar com os 

Coordenadores Pedagógicos. Isso é uma formação. Aí ele chega lá e fala: 

“- Gente vocês poderiam atuar assim nas escolas e tal!” Beleza!  

  Os apontamentos feitos pelo coordenador Rubi levam-nos a refletir e questionar a 

pertinência da oferta de tal formação diante de uma necessidade formativa latente: a construção 

da identidade profissional dos Coordenadores Pedagógicos da rede investigada.  

Como já dissemos, todos os atuantes na coordenação pedagógica da rede pública 

municipal de ensino de Ribeirão Preto, assumiram o cargo há cerca de dois anos, ou seja, são 

ingressantes no papel coordenar, o que, por si só, revela um contexto de grande efervescência 

profissional, quando, os mesmos, buscam subsídios concretos para a construção de uma nova 

profissionalidade docente.  

Nos relatos expostos nesta investigação, os coordenadores, evidenciam necessidades 

formativas coerentes com o fato de serem ingressantes no cargo, como por exemplo, a 

necessidade de formação que corrobore com a constituição de sua identidade profissional e com 

a legitimação de seu papel de formadores. Suas falas indicam o desejo de participar de percursos 

formativos que, verdadeiramente, possibilite, a consolidação de uma prática coerente com o 

que se espera do profissional que assume tal cargo.  

Diante das urgências formativas que, aqui, denunciamos, investir na ampliação do 

repertório cultural, nesta fase profissional dos coordenadores pedagógicos, mostra-se uma 

escolha incoerente com as expectativas e com as reais necessidades desses formadores, pois 

distancia-se das situações problemáticas enfrentadas, cotidianamente, no espaço escolar, e, 

especialmente, negam, a esses profissionais, o princípio de formação centrada na escola, lugar 

de ondem emergem as necessidades formativas desses sujeitos.  

Outro aspecto a ser destacado nas falas dos entrevistados diz respeito ao estabelecimento 

de parcerias público-privado para a formação dos coordenadores da rede pública municipal de 

ensino investigada é uma prática recorrente adotada pela Secretaria Municipal de Educação de 

Ribeirão Preto - SP, a qual é criticada por Ágata, que argumenta 
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A gente tem excelentes universidades públicas31 no estado de São Paulo e 

muitos profissionais que poderiam fazer essa formação. Você não precisa 

comprar uma formação pronta de uma fundação privada, sendo que você 

tem universidades produzindo muito saber aqui. Então daria para pegar 

esses profissionais, daria para pegar, por exemplo, projetos de mestrado, 

trazer essas pessoas para fazer um trabalho conosco de formação. 

Ao indicar a possibilidade de construção de parceria com universidades públicas32 do 

estado de São Paulo, a coordenadora Ágata, revela compreender a importância de se investir na 

ampliação de um conjunto de conhecimentos, os quais, para nós, compõem as categorias da 

base de conhecimentos para o ensino. Sob nossa ótica, a aproximação academia – escola, 

impactaria na ampliação de todos os conhecimentos categorizados por Shulman (2005), os 

quais são explicitados no quadro 1 (p. 45) 

Reconhecemos, também, que o estabelecimento de parceria em processos de formação 

continuada, representa uma ação que possibilita, aos participantes, ampliar suas compreensões 

acerca dos objetos e práticas adotadas na escola, e, ao mesmo tempo, potencializa a resolução 

dos problemas enfrentados localmente e colabora com a constituição dos saberes da formação 

profissional docente (TARDIF, 2012). 

As falas expostas no quadro 14, evidenciam, também, o desconforto dos coordenadores 

quanto às formações ofertadas, especialmente, no que tange ao fato de não considerarem seus 

saberes e suas experiências. Além do mais, as formações oferecidas, não demonstram 

preocupação em discutir e refletir sobre as necessidades formativas que os próprios 

coordenadores identificam. 

O desconforto dos coordenadores é revelador de seus saberes quanto ao fato de ser, 

indispensável, o uso das experiências cotidianas como objetos de análise nas formações 

ofertadas pela rede.  Os coordenadores evidenciam reconhecer que,  

 
31 Entre elas, destacamos a Universidade de São Paulo – USP, com polo no Município de Ribeirão Preto 

– SP, e algumas localizadas nas proximidades, como a Universidade Estadual Paulista- UNESP e a 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, dentre outras.  
32A parceria entre a rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto e uma universidade pública 

aconteceu na gestão púbica municipal de 2007 a 2009. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP e a referida rede, firmaram convênio para a formação 

professores, por meio da promoção de um curso de especialização aos docentes da rede pública 

municipal de ensino. Dessa experiência originou a publicação do livro “Formação Continuada de 

Professores: processos formativos e investigativos”, organizado por Assolini e Lastória (2010), que 

compõem as referências bibliográficas desta investigação. 
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A experiência favorece a construção de um conhecimento situado – que é 

desenvolvido em função dos contextos de atuação e é acessado e utilizado 

como ferramenta de solução para os problemas. São também mais responsivos 

às demandas dos ambientes e capazes de alterar o rumo de suas ações (...). 

(REALI et al, 2008, p. 84) 

A descontextualização das formações às necessidades formativas reconhecidas pelos 

participantes desta investigação é retratada, explicitamente, nas falas presentes no quadro 14 e 

são reforçadas por Âmbar e Rubi, os quais afirmam que a formação continuada ofertada 

Não é uma coisa que a gente demandou. Uma coisa que sei lá, alguém 

conversou externamente, o CAAF ou a Secretaria, achou legal e pegou, mas 

assim, não perguntou se a gente queria. Se era a nossa necessidade. É o que a 

secretaria escolheu pra gente, é o que a secretaria espera da gente, é tudo 

assim. Não tem ao contrário. (Coordenadora Âmbar) 

Então, ela não parte da necessidade. Não é uma coisa que a gente fala: “- Oh, 

nós estamos precisando disso daqui.” (Coordenador Rubi) 

          Ao expressarem seu descontentamento, os Coordenadores Pedagógicos também 

demonstram saber que, em processos formativos, os participantes precisam ser considerados 

como sujeitos, aqueles que são envolvidos no diagnóstico, no planejamento, na tomada de 

decisão, no desenvolvimento e na avaliação das ações desenvolvidas. Além disso, quando 

consideramos a escola e suas problemáticas como centro do processo formativo, as formações 

tornam-se mais significativas e atrativas para os participantes, que passam a se reconhecer e a 

reconhecer seus contextos de atuação nas atividades que realizam, fato que, segundo os 

participantes, não considerado pelos gestores da administração pública municipal da Secretaria 

da Educação de Ribeirão Preto -SP. 

Empoderados dos saberes acerca dos elementos essenciais para o desenvolvimento de 

momentos formativos pela referida rede de ensino, os coordenadores argumentam 

Se a gente chegasse nesses encontros e não tivesse ninguém e a gente se 

sentasse, formasse um grupo de estudos com a mesma carga horária e 

decidisse o que ia discutir, a gente conseguiria ser muito mais proveitoso. 

(Coordenador Rubi) 

Nós tivemos uma reunião com o secretário [Municipal de Educação] acho que 

tem uns 20 dias ou um mês, primeiro que nós pedimos para que o secretário 

nos ouvisse porque ele chegou ouviu vários segmentos e não ouviu o segmento 

que faz, exatamente, o papel desse meio de campo na escola, que é fazer essa 

articulação entre os segmentos. Aí ele foi nos ouvir, embora dissesse, que tinha 

pouco tempo, para um tema tão importante. Aí nós dissemos para ele que a 

forma de formação que a rede faz está errada, está de ponta cabeça. 

(Coordenador Diamante) 
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          Nas falas dos coordenadores supracitados, percebemos que, ambos, posicionam-se a 

favor da construção de diálogo entre formadores e formandos, entre os participantes e os 

promotores das formações institucionais ofertadas. Os coordenadores evidenciam, também, o 

desejo de serem ouvidos por aqueles que decidem os percursos formativos dos formadores da 

rede investigada.  

O coordenador Diamante, também evidencia, o interesse dos coordenadores em dialogar 

com a Secretaria Municipal de Educação, ao solicitarem uma reunião com o responsável pelo 

estabelecimento de políticas públicas de formação, para exporem suas necessidades e 

observações sobre o trabalho formativo a ser feito na rede investigada.  

As ações formativas promovidas pela rede investigada, em parceria com outras 

instituições, tornar-se-iam importantes ferramentas para o desenvolvimento profissional dos 

coordenadores e podendo, inclusive, colaborar com a legitimação do papel do coordenador 

como formador de professores. 

Para Clementi (2001, p. 63), a legitimação do papel do formador de professores, “passa 

também por um processo de profissionalização, entendido como a ruptura de uma postura 

formal e formalizada, para uma postura de investigação e descobertas” de seus saberes e fazeres.  

Para Vaillant (2003, p. 22) 

Os formadores são docentes, muitas vezes com status mal definido dentro do 

sistema e com dificuldades para serem aceitos como profissionais. Trabalham, 

geralmente, poucas horas em tarefas de formação docente e exercem uma 

profissão que a instituição ainda não definiu. 

 As falas de Rubi e Diamante expõem, justamente, o que versam Vaillant (2003) e 

Clementi (2001): é urgente a necessidade de definição do papel do Coordenador Pedagógico 

dentro da rede de ensino investigada!  

Diante do que é relatado pelos participantes desta investigação, concebemos que a 

criação do cargo e o processo de contratação por meio de concurso público, não mostram-se 

suficientemente capazes de consolidar o papel a ser assumido por esses profissionais na referida 

rede e de legitimar o cargo frente à comunidade escolar como um todo.  

A partir dessa definição entendemos ser possível repensar as ações formativas para os 

coordenadores de modo que sejam mais coerentes com suas atribuições e com os desafios 
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encarados por esses profissionais, e, além disso, para a legitimação de seu papel nas escola, 

principalmente quando se trata do papel de formador de professores “intraescolar”, o que, de 

acordo com relatos, concluímos não ser prioridade nas atividades exercidas nas unidades 

escolares. 

De outro modo, reconhecemos, também, que urge a necessidade de construção de 

princípios institucionais norteadores para a formação de professores da rede pública municipal 

de Ribeirão Preto – SP que sirva de parâmetro para a definição de conteúdo e metodologias 

para a formação desses formadores, de modo que, consequentemente, nutra as práticas 

formativas do Coordenador Pedagógico nas escolas. 
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5 ENTRE MISSANGAS, FIOS E COLAR VISTOSO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção dessa pesquisa foi inspirada no trecho da obra de Mia Couto, explicitado na 

epígrafe da introdução deste trabalho. Tal trecho despertou, em nós, o desejo de buscar pelo 

“fio”, ou seja, os saberes que perpassam as miçangas e formam o colar vistoso do fazer dos 

Coordenadores Pedagógicos. 

Nossa investigação tem como objetivo identificar quais são os saberes docentes dos 

coordenadores pedagógicos atuantes na rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto – 

SP e discutir os mesmos à luz do referencial teórico da área educacional. Parte do pressuposto 

que, apesar de não atuarem diretamente no processo de ensino-aprendizagem, os 

coordenadores, a partir sua formação acadêmica e sua história profissional, são docentes 

dotados de um conjunto de saberes, os quais advém de naturezas distintas, e, ao mesmo tempo, 

se complementam.  

Iniciamos nossa investigação com a levantamento dos saberes docentes reconhecidos e 

declarados por cinco Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de ensino de Ribeirão 

Preto - SP. Quando indagados, os cinco participantes da pesquisa declaram, de forma não 

hierárquica, que ser “facilitadores”, “articuladores” e “formadores de professores” fazem parte 

de seu papel profissional.  

Em suas colocações, evidenciam consciência prática sobre ações que facilitam o processo 

de ensino-aprendizagem, especialmente em atividades de aproximação família-escola, 

aparelhamento dos professores quanto a recursos pedagógicos que podem ser explorados em 

sala de aula e nas intervenções que auxiliam o professor no planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de suas aulas.  

Apesar de reconhecermos sua ação, sob o viés de facilitador do processo de ensino-

aprendizagem, declaramos nossa preocupação quanto à destinação de esforços a práticas 

organizacionais e instrumentais, que, para nós, podem desviá-los de sua atuação nas práticas 

educativas e formativas, o que, segundo as atribuições do cargo e o referencial teórico utilizado, 

consistiria serem seus papeis principais. 

O papel de articulador assumido e verbalizado pelos participantes da pesquisa evidencia 

seu cuidado quanto à efetivação do Projeto Político Pedagógico das unidades escolares onde 

estão lotados, numa postura que se mostra à serviço dos fins traçados coletivamente, 

demonstrando suas preocupações quanto à mobilização da comunidade escolar para os 

objetivos comuns à escola como um todo, especialmente para os sujeitos que compõem esse 

espaço.  
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Ao indicar “formador de professores” como sendo um papel intrínseco ao seu trabalho, os 

participantes da pesquisa argumentam a favor da consolidação de suas atribuições e, 

principalmente, a favor da conquista de um papel que, para a maioria deles, incentivou a 

inscrição no concurso público ao qual se submeteram.  

Nossa investigação revela um dado que nos surpreende “quantitativamente”. Ao serem 

estimulados a compartilhar suas práticas, as quais são analisadas à luz do referencial teórico 

que subsidia tal análise, os Coordenadores Pedagógico da rede pública municipal de Ribeirão 

Preto – SP, revelam um conjunto de saberes significativamente maior do que aqueles 

verbalizados quando questionados.  

Essa constatação provoca-nos questionamentos quanto ao fato de os saberes revelados na 

descrição de sua prática não serem considerados, consciente e formalmente, um saber docente, 

aquele que é personalizado e contextualizado ao processo de constituição identitária desse 

profissional. Em que medida esses profissionais valorizam e validam os saberes acumulados 

em sua experiência docente? Ou, de outro modo, como enxergam esses tantos “outros” saberes 

revelados pela presente investigação? Até que ponto tais saberes podem ser interpretados como 

intuitivos ou até mesmo criados por improviso? E mesmo, como construir a consciência da 

profissionalidade desse docente que não está em exercício na sala de aula, mas, são, também, 

dotados de saberes e fazeres carregados de significados? 

Por meio da verbalização de suas práticas, os participantes dessa investigação, indicam que 

investir no diálogo, estabelecer parcerias e terem consciência quanto a “onde se está”, os quais, 

para nós, são indicativos de saberes sobre seu papel. Saberes esses que lhes são próprios, 

personalizados e situados no espaço e no tempo de sua profissionalidade.  

Ao abordarem o investimento feito para fomentar o diálogo nas unidades escolares onde 

atuam, os coordenadores demonstram reconhecer a importância do estabelecimento de vínculos 

dialógicos e, principalmente, afirmam a necessidade de construção de espaços do ouvir, falar e 

olhar para cada um dos membros da equipe escolar, bem como, com as famílias ou responsáveis 

pelos alunos e demais pessoas da comunidade onde se inserem.   

Reconhecemos que o investimento no diálogo entre os membros da comunidade escolar 

configura-se como um saber basilar das práticas investigadas e, também, um elemento que 

possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos nas ações promovidas pelo 

coordenador.  

Por meio do diálogo, esse profissional tem condições favoráveis à coleta dados e à 

construção do diagnóstico das necessidades formativas dos docentes das unidades escolares 
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onde atuam, o que, indicamos ser a melhor forma para se atuar em processos formativos: a 

partir do levantamento das problemáticas reais dos docentes e da escola. 

O investimento na implementação de uma coletividade marca a busca pelo estabelecimento 

de parceria entre os coordenadores, os demais gestores escolares (orientador educacional, 

supervisor, diretor e vice-diretor), a comunidade local, os estudantes e todos os demais sujeitos 

que, direta ou indiretamente, podem colaborar com o sentimento de pertença, tão importante 

em espaços coletivos e tão necessário para se romper com o isolamento vivenciado pela escola 

e seus sujeitos.  

Além disso, os participantes da pesquisa indicam, positivamente, a possibilidade de 

parcerias com universidades públicas locais para a formação continuada dos coordenadores 

pedagógicos da rede de ensino investigada e entre os demais profissionais que assumem o papel 

de formadores de professores nessa rede. Ação que ocorreu na gestão pública municipal de 

2007 a 2009, mas, hoje, não acontece.  

Os relatos que compõem esta investigação, denunciam a ausências de políticas públicas 

para o estabelecimento de parcerias entre as instituições públicas de Ensino Superior e a 

Secretaria Municipal de Educação, parceria essa que, conforme apresentamos, aconteceu em 

outras ocasiões.  

 As falas dos coordenadores indicam que as formações ofertadas pela rede investigada, 

privilegiam parcerias com instituições privadas para a formação dos Coordenadores 

Pedagógicos.  

Sobre a parceria público – privado, os participantes desta investigação, criticam o fato de 

que as formações ofertadas, desconsideram as necessidades formativas que os mesmos 

reconhecem possuir e, além disso, para os coordenadores, negligenciam o princípio de 

“formação centrada na escola”. Nas práticas compartilhadas pelos Coordenadores Pedagógicos, 

há evidências de que as situações problemáticas das unidades escolares onde atuam, não são 

colocadas em voga nos processos formativos desenvolvidos pela referida rede. 

Outro saber revelado na descrição da prática dos entrevistados diz respeito à consciência 

de “saber onde se está”, quais são as complexidades reais enfrentadas nesses espaços pelos 

membros da comunidade escolar, especialmente professores e estudantes, sujeitos ativos no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa mesma linha de análise, demonstram compreender as responsabilidades inerentes ao 

cargo e ao ato de ensinar e aprender. Em suas falas, os participantes evidenciam o cuidado em 

“olhar” para a escola, para a comunidade escolar e para os processos educativos a partir de 
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diferentes perspectivas, contextos e escalas de modo a possibilitar a coleta de informações sobre 

as reais necessidades formativas dos professores e, também, a “retroalimentação” dos percursos 

formativos docentes desenvolvidos por eles. 

 Ao relatarem suas práticas formativas, os Coordenadores Pedagógicos revelam saberes 

quanto à importância de se desenvolver uma formação centrada na escola, onde essa assumiria 

um papel central na construção de percursos contextualizados, coerentes com a realidade vivida 

neste espaço. Para tal, elegem as práticas docentes dos professores da unidade escolar como 

objetos de análise dessa dada realidade. São esses fazeres que ajudariam o coordenador, 

juntamente com os professores, a definir os conteúdos e as estratégias formativas mais 

significativas para a escola. 

 O compartilhamento de prática é outra ação relatada pelos entrevistados. Essa ação 

evidencia o saber do coordenador sobre a importância de se elucidar os fazeres docentes, 

trazendo à tona a compreensão dos professores quanto aos saberes presentes em suas práticas, 

a sua natureza desses saberes, e, especialmente, o significativo valor de suas práticas para a 

formação discente.  

 Outro aspecto abordado pelos entrevistados diz respeito à mobilização de saberes 

acumulados ao longo de sua experiência pessoal e profissional. Os participantes rememoram 

suas próprias práticas para “justificar” as escolhas feitas ao longo dos percursos formativos que 

têm implementado na escola. Tais relatos nos permitem afirmar que suas práticas repousam, 

em grande medida, sobre os saberes experienciais desses profissionais. Em seus relatos, 

resgatam, em suas memórias, as práticas desenvolvidas quando exerciam a docência em sala de 

aula e usam suas práticas como base no exercício de seu papel. O fato de terem assumido o 

cargo há, aproximadamente, dois anos, torna-os ingressantes no cargo, o que justifica nossa 

constatação.  

 Nessa investigação, os entrevistados demonstram saber quais são os empecilhos à 

implementação da atribuição de formador de professores, dentre os quais destacam: a 

consolidação de espaço e tempo para a formação de professores nas unidades escolares, a 

ausência de professores especialistas nos “poucos” momentos formativos da escola, a 

quantidade de coordenadores nas unidades escolares com elevado número de estudantes e 

professores e a desarticulação entre os processos formativos intra e extraescolares, promovidos 

pela Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto – SP.  

 Tais apontamentos indicam haver incoerências entre o que preveem as atribuições do 

cargo e a realidade vivenciada por eles. Ao mesmo tempo em que há a regulamentação legal 
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para a promoção de formação docente nas escolas, não há a legitimidade disso na prática e, 

também, não existe uma ação institucional para o estabelecimento de uma rotina de trabalho 

que assegure, verdadeiramente, a consolidação do papel de formadores de professores pelos 

coordenadores da rede pública municipal de ensino investigada. 

 Para lidar com a complexidade com a qual se deparam nas escolas e com a consequente 

mutação de seus próprios saberes no exercício de seus papeis, os Coordenadores Pedagógicos 

evidenciam reconhecer a relevância do investimento na formação do formador. Reclamam, em 

suas falas, por espaços institucionais onde os coordenadores possam se encontrar para trocar 

experiências, compartilhar práticas exitosas e discutir as situações problemáticas das unidades 

escolares onde atuam. 

 Ao serem questionados sobre seus próprios percursos formativos, evidenciam investir, 

pessoalmente, em seu desenvolvimento profissional, tendo como grandes motivadores os 

dilemas enfrentados em suas rotinas diárias.  

Os entrevistados revelam investir em cursos e estudos individualizados que acreditam 

ser capazes de lhes auxiliar a solucionar as problemáticas enfrentadas, ora aquelas atribuídas à 

sua formação acadêmica, que, sob suas próprias óticas, não lhes oferecem o subsídio necessário 

para a intervenção pedagógica, ora para a consolidação de seu papel na unidade escolar.  

Além disso, reúnem-se em um pequeno grupo, num espaço não institucionalizado de 

formação, para compartilhar saberes, fazeres e dilemas. Para os entrevistados, esse é o espaço 

coletivo que, reconhecidamente, pode lhes auxiliar na construção de sua profissionalidade. Em 

suas falas, admitem que, pensar juntos suas próprias problemáticas e agir, coletivamente, na 

resolução dos problemas com os quais se deparam, se configura uma forma potente de formação 

para o formador.  

Segundo os entrevistados, a rede investigada também investe em sua formação. 

Entretanto, indicam que as ações desenvolvidas pela instituição se mostram descoladas de sua 

realidade e, ao mesmo tempo, não prezam pela construção de percursos formativos dialógicos, 

que os envolvam como sujeitos desde a definição dos temas, planejamento e desenvolvimento 

dos encontros formativos.  

Nesses espaços institucionalizados, as práticas vivenciadas por eles não são 

problematizadas, confrontadas e analisadas coletivamente, ou seja, não se preza por uma 

formação centrada na escola, aquela que, mesmo não acontecendo dentro do espaço escolar 

permite discutir contextos e situações reais. Para nós, a adoção dessa sistemática formativa, 

tornaria os encontros formativos institucionais mais significativos, pois acreditamos que os 



120 
 

 

 

mesmos, convergiriam para as necessidades formativas reais de seus participantes e se 

aproximaria de suas expectativas. Além disso, as práticas relatadas, demonstram a não 

valorização dos saberes provenientes da experiência desses profissionais, haja vista que, os 

coordenadores, indicam ser participantes passivos nos processos formativos institucionais aos 

quais se submetem.  

Contraditoriamente, um dos saberes que sustenta o fazer dos Coordenadores 

Pedagógicos da rede investigada lhes é negado: o saber olhar, falar e ouvir! 

Os relatos dessa investigação denunciam os contrassensos entre a institucionalização de 

espaços formativos de professores e formadores, ao mesmo tempo em que sinalizam para a 

inviabilidade de sua consolidação no formato ofertado pela rede investigada.  

Cabe-nos, então, questionar se não seria o momento de rever as propostas formativas 

promovidas e redesenhá-la de modo a torná-las mais inclusivas e coerentes com o vivido pelos 

profissionais da Educação contemplados por elas.  

Além disso, o conjunto de relatos sobre o contexto vivido pelos Coordenadores 

Pedagógicos, também permite-nos questionar como as instituições de ensino poderiam 

construir ações formativas que, verdadeiramente, promovam a construção de uma comunidade 

de formação onde todos são responsáveis pelo processo de aprendizagem dos membros e onde 

as participantes podem expressar seus anseios, dúvidas e sentimentos e, ao mesmo tempo, 

compartilhar os muitos saberes presentes em suas práticas? O que poderia ser feito, dentro do 

âmbito das políticas públicas para a formação de professores e formadores da rede investigada 

que rompa com a “clandestinidade” das práticas formativas?  

Entendemos que, nossa investigação, assume o papel de revelador de saberes docentes 

dos Coordenadores Pedagógicos pouco validados ou até mesmo formalizados academicamente. 

E, outrossim, estimula a busca por formas de valorizá-los, divulgá-los, problematizá-los e 

formalizá-los, possibilitando, assim, questionar os conhecimentos historicamente acumulados 

sobre os saberes docentes e os papeis dos Coordenadores Pedagógicos à luz do referencial 

teórico difundido academicamente. 

Finalizamos essa investigação com uma grande inquietação: por que ainda nos 

deparamos com tantos “fios” de saberes docentes escondidos entre as miçangas? Por que 

poucos são os saberes da profissionalidade docente, compreendidos como tal, a ponto de serem 

verbalizados? E o que deve ser feito para legitimar a profissionalidade do docente formador de 

professores, que é o Coordenador Pedagógico das muitas instituições de ensino de nosso país? 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Ofício de solicitação de autorização para a pesquisa na rede municipal 

de ensino de Ribeirão Preto - SP 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C: Roteiro de entrevista semiestruturada 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - SP 

Departamento de Educação, Informação e Comunicação - DEDIC 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

  

Caros Coordenadores (as) Pedagógicos (os): 

Estamos iniciando uma pesquisa, vinculada ao Mestrado em Educação, da FFCLRP/USP, que 

envolve a prática e os saberes do Coordenador Pedagógico. Tal pesquisa tem como objetivo 

“Identificar quais são os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos atuantes na rede 

municipal de ensino de Ribeirão Preto – SP e discutir os mesmos à luz do referencial teórico 

área educacional” e sua participação é muito valiosa para nós. Este estudo somente será possível 

com a sua colaboração em participar por meio de entrevista semiestruturada. Todas as 

informações apresentadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. A sua 

identidade será mantida em sigilo. 

Desde já agradecemos a sua disposição e colaboração com a pesquisa. 

  

 ROTEIRO 

 PARTE I: Dados pessoais e acadêmicos dos participantes 

Levantamento de informações sobre os seguintes aspectos: 

a)      Nome. 

b)      Data de Nascimento. 

c)      Naturalidade. 

d)     Formação Inicial. 

e)      Instituição que cursou. 

f)       Ano de conclusão. 
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g)      Cursos de pós-graduação feitos (nome e modalidade).  

  

 PARTE II: DADOS SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Levantamento de informações sobre os seguintes aspectos: 

h)      Tempo de docência. 

i)        Tempo no cargo de Coordenador Pedagógico. 

j)        Etapas da Educação Básica em que atua. 

k)      Carga horária semanal de trabalho (nº de horas). 

l)        Situação funcional: é efetivo ou contratado? 

  

 PARTE III: DADOS ESPECÍFICOS SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

Levantamento de informações sobre os seguintes aspectos: 

m)    O que é ser Coordenador Pedagógico para você? 

n)      O que você mais faz em sua rotina de trabalho? 

o)      O que você faz com maior desenvoltura em sua prática? 

p)      No que diz respeito à formação continuada, quais ações você promove?  Como você 

as desenvolve? 

q)      Como você “lida” com os componentes curriculares específicos? Por exemplo, há 

formação para o desenvolvimento de práticas pedagógicas específicas para o ensino de 

Geografia? 

r)  Ao planejar suas formações, o que leva em consideração para definir os temas abordados 

e as estratégias formativas utilizadas? Justifique. 

s) Quais as maiores potencialidades de atuação do Coordenador Pedagógico para você? 

t)   Houve investimento na sua formação profissional? Se sim, qual? Se não, justifique. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Autorização para realização da pesquisa pela Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto - SP 
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ANEXO B: Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 


