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RESUMO 

 

 

A formação continuada dos Coordenadores Pedagógicos (CPs) das escolas públicas da região 
de Cáceres-MT acontece por meio do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da 
Educação Básica (CEFAPRO). Essa formação é concebida dentro do Projeto Sala de 
Gestores, que reúne Coordenadores Pedagógicos, Diretores e Assessores Pedagógicos num só 
espaço, determinando, entre outras ações, as estratégias de formação continuada das escolas 
(Projeto Sala de Educador). Numa primeira instância, ao procurar saber em que medida o CP 
está capacitado para exercer as funções atribuídas pela Secretaria de Estado do Mato Grosso 
(SEDUC/MT), observamos que o Projeto Sala de Gestores não prepara o CP para dirigir a 
formação continuada nas escolas. Assim, fomos aprofundar os estudos sobre formação 
continuada em sentido geral, a partir dos princípios enunciados por Marcelo (1999) e das 
múltiplas dimensões apresentadas por Placco (2006), e o processo de constituição identitária 
profissional (DUBAR, 2005), para posteriormente analisar como acontece o desenvolvimento 
profissional docente (CANDAU, 1996, MARCELO, 2009) e, com base nos teóricos Libâneo 
(2004), Placco e Almeida (2009), considerar as atribuições conferidas ao CP, bem como as 
dificuldades que o CP apresenta no exercício de sua atividade profissional (DAVIS; NUNES; 
ALMEIDA, 2011). Esse estudo motivou-nos a considerar o processo de constituição 
identitária voltado para o desenvolvimento profissional do CP, estabelecendo-se a tese de que, 
se uma formação continuada não prioriza o processo de constituição identitária e não valoriza 
as necessidades formativas dos CPs, então, o desenvolvimento profissional dos CPs e, por 
conseguinte, seu desempenho ficarão prejudicados. Considerando o objeto de estudo 
integrado a condicionantes histórico-sociais, pudemos visualizar que as estratégias utilizadas 
pelo CEFAPRO de Cáceres estão voltadas para auxiliar os CPs no atendimento às 
emergências do cotidiano escolar, e não para formá-los a partir das exigências metodológicas 
correspondentes a esses profissionais, não levando em conta os valores, as percepções, as 
experiências dos CPs e suas necessidades formativas, o que resulta numa crise de identidade 
desse profissional. Este trabalho inclui recomendações para uma proposta de formação em 
que se tenha em conta a importância da pesquisa, a experiência de vida dos formandos, o 
conhecimento de uma gama de estratégias de formação, a sistematização do trabalho, a adesão 
dos formandos, a participação de um grupo multidisciplinar de formadores, bem como o 
processo de constituição identitária dos sujeitos envolvidos na formação. 

Palavras-chave: Formação Continuada; Identidade do CP; CEFAPRO. 
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ABSTRACT 

 

Continued education of Pedagogical Coordinators of public schools in the region of Cáceres 
in Mato Grosso takes place in the Center of Education and Updating of Basic Education 
Professionals (CEFAPRO). Such education has been conceived in the Managers’ Room 
Project, which gathers Pedagogical Coordinators (PCs), Principals and Pedagogical Assistants 
in one site. Among other actions, it determines the strategies for continued education in the 
schools (Educator’s Room Project). Firstly, by attempting to know to which extent PCs are 
enabled to perform the functions assigned by the Secretary of the State of Mato Grosso 
(SEDUC/MT), we noticed that the Managers’ Room Project has not prepared PCs to conduct 
the continued education in the schools. Thus, we deepened the studies of both continued 
education in general, regarding the principles proposed by Marcelo (1999) and the multiple 
dimensions presented by Placco (2006), and the process of professional identity constitution 
(DUBAR, 2005), in order to analyze how the teachers’ professional development occurs 

(CANDAU, 1996, MARCELO, 2009) and, based on Libâneo (2004), Placco and Almeida (2009), 
consider the attributions assigned to PCs, as well as the difficulties they find in their 
professional activity (DAVIS; NUNES; ALMEIDA, 2011). This study led us to consider the 
process of identity constitution related to the PCs’ professional development and establish the 
hypothesis that, if the continued education neither prioritizes the process of identity 
constitution nor values the PCs’ education needs, therefore, the PCs’ professional 
development and, consequently, their performance will be hindered. By considering the study 
object together with historical-social conditionings, it was possible to evidence that the 
strategies used by CEFAPRO in Cáceres aim at helping PCs deal with daily school 
emergencies, rather than educating them in terms of methodological requirements that are 
inherent to their position; furthermore, they not take into account the PCs’ values, 

perceptions, experiences and education needs, causing them to undergo an identity crisis. This 
paper includes recommendations for an education proposal that considers the importance of 
research, the students’ life experience, the knowledge of a range of education strategies, the 

work systematization, the students’ adherence, the participation of a multidisciplinary group 
of educators, as well as the process of identity constitution of the subjects involved in the 
education course. 

Keywords: Continued Education; PC’s Identity; CEFAPRO. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho é fruto de um processo de amadurecimento da autora como 

coordenadora pedagógica (CP) na rede particular de Ensino Básico e no Ensino Público 

Superior, em que atualmente exerce a função de professora de Metodologia do Ensino 

do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso(UNEMAT), no 

Campus de Cáceres.  

Queremos destacar que assumir a função de CP representou um grande desafio, 

tendo em vista que não recebemos formação continuada para exercer tal função, o que 

nos levou a fazer as primeiras leituras sobre formação continuada desse profissional de 

forma individual. A partir dessas leituras, procuramos o Centro de Formação e 

Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) do polo regional de 

Cáceres/MT para averiguar como o Estado desenvolve o processo de formação dos CPs 

das escolas estaduais para estes assumirem as suas funções. Foi assim que decidimos 

fazer um estudo sobre como acontecem as práticas de formação continuada voltadas 

para o professor que atua como CP, iniciando a pesquisa no final do ano 2009 com 

professores gestores que atuam na Rede Estadual do Município de Cáceres/MT.  

Em entrevista com a coordenadora de formação continuada do CEFAPRO de 

Cáceres, tomamos conhecimento de que, por meio dessa instituição, a Secretaria de 

Estado de Educação do Mato Grosso (SEDUC/MT) promove formação continuada para 

os gestores escolares da rede estadual de educação. Ao indagarmos como era realizada a 

referida formação, a coordenadora informou-nos que o CEFAPRO de Cáceres realiza 

periodicamente encontros e seminários de formação continuada para todos os gestores 

em conjunto, não especificamente para os CPs, e que essa formação é orientada a partir 

de eixos temáticos determinados pela SEDUC/MT.  Perguntando se essa formação tem 

refletido em melhoria da qualidade do ensino, obtivemos a seguinte resposta: “(...) 

somente quando fazemos um acompanhamento junto à escola”. A coordenadora de 

Formação Continuada destacou também, nessa entrevista, a sua grande preocupação 

pelas resistências dos professores em assumir o cargo de coordenador pedagógico, 

justificadas pelas inúmeras atribuições que lhe são conferidas na prática do cotidiano 

escolar, somadas à má remuneração correspondente a esse cargo de gestão. 

A situação revelada motivou-nos a continuar com a pesquisa, visitando as 

escolas da região de Cáceres, para saber em que medida a formação continuada 
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coordenada pelo CEFAPRO contribui com a formação dos CPs. Os dados dessas visitas 

serão apresentados a seguir, auxiliando nossa argumentação nesta tese.  

Em visita a uma escola estadual, a partir de entrevistas com o diretor e um dos 

CPs, pudemos constatar que não existe uma programação dos encontros de formação 

(que são destinados a todos os gestores), nem em curto, nem em longo prazo. Esses 

encontros acontecem por meio de convocações, que não seguem uma periodicidade 

determinada; nessas convocações, não aparece a agenda/programação de trabalho, 

sendo que é no próprio encontro que os gestores têm conhecimento das temáticas a 

serem desenvolvidas.  

Em relação às temáticas trabalhadas nessa formação, os gestores manifestaram 

que, em geral, elas não condizem com as necessidades vivenciadas pelas escolas e que, 

nos encontros de formação, não se discutem estratégias específicas para serem 

desenvolvidas nas escolas, voltadas à superação das dificuldades. Além disso, os 

gestores manifestaram que participam dos encontros do CEFAPRO sem ter 

desenvolvido um trabalho prévio de preparação e estudo que os auxiliem nas análises e 

discussões das questões incluídas nas pautas desses encontros, sobretudo no que se 

refere ao trabalho das escolas em relação aos eixos temáticos.  

Como podemos apreciar, as falas dos gestores entrevistados mostram a 

insatisfação que eles sentem com a formação que recebem. Diante do exposto, 

decidimos continuar com a pesquisa, aprofundando os estudos teóricos no que toca ao 

processo de formação continuada do CP, procurando interiorizar esse conceito e 

determinando, a partir das leituras dos autores e de nossa perspectiva, quais as funções 

que o CP deve assumir nas escolas. 

Assim, aproximamo-nos do paradigma da formação em serviço, considerando 

o conceito de desenvolvimento profissional docente trabalhado por Gatti e Barreto 

(2010, p. 202), que relacionam, em sentido geral, o processo formativo com o processo 

de constituição identitária do profissional docente. Isso inclui um determinado 

“potencial de autocrescimento” a partir de uma base de conhecimentos já existentes do 

profissional que servem de “suporte sobre o qual trabalhar novos conceitos e opções”. 

Nesse sentido, o conceito de formação continuada, independentemente de quem seja o 

profissional docente ou o gestor docente, coloca no centro o sujeito formando ao 

valorizar suas experiências pessoais e profissionais na implementação de mudanças:  
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(...) um movimento orientado a responder aos diversos desafios que se 

sucedem no que se poderia identificar como diferentes fases da vida 

profissional: o início da carreira, o processo de desenvolvimento e os 

tempos mais avançados em que o professor consolida sua experiência 

profissional (GATTI; BARRETTO, 2010, p. 203.) 

 

Essa ideia vem ao encontro das afirmações de Marcelo (2009) quando este 

trabalha o conceito de desenvolvimento profissional docente, entendido como um 

processo que ocorre ao longo da trajetória profissional, envolvendo as dimensões 

pessoal, profissional, institucional e organizacional. Em correspondência com isso, o 

desenvolvimento profissional docente deve ser enquadrado na procura da identidade, no 

modo como os professores se definem a si mesmos e aos outros. A nosso ver, a 

formação continuada desenvolve um papel muito importante para o desenvolvimento 

profissional dos docentes. 

Percebe-se que essas ideias podem ser estendidas à formação continuada do 

CP. Em nosso trabalho, consideramos que a formação continuada do CP e o processo de 

constituição de sua identidade devem ser vistos dentro do processo de desenvolvimento 

profissional docente. Com isso, estaremos viabilizando uma série de elementos teóricos 

que nos ajudarão a compreender como esses processos se desenvolvem na prática. 

Nessa visão, a identidade profissional docente se constrói não somente a partir da 

formação continuada (que considera a formação inicial), mas também por meio do 

modo como esse profissional – neste caso, o CP – se insere no meio social. Portanto, 

pensar a formação em serviço como um processo de desenvolvimento profissional, 

enquadrando-o na construção da identidade, redimensiona o papel do CP como gestor 

do universo escolar. Assim entendido, o papel do CP não se circunscreve à relação 

professor/aluno/coordenador, mas a uma comunidade que integra o universo 

institucional composto por alunos, professores, funcionários técnico-administrativos e 

de apoio, pais, bem como profissionais de instituições externas à escola. Nessa 

concepção, também devemos ter em conta que esse gestor sofre as determinações do 

meio em que está inserido.  

Tudo isso implica ter em conta o cenário de exigências e mudanças constantes 

advindas das inúmeras reformas educacionais promovidas pela administração pública 

sobre as influências do referencial de hierarquia de funções da instituição escolar, 

instauradas nas décadas de 1920 e 1930, nos moldes da racionalidade técnico-

administrativa, regida por normas que historicamente foram incorporadas e 
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naturalizadas em relação às práticas pedagógicas. Em relação a essa questão, Mate 

(2008) faz uma memória do modelo administrativo herdado:  

(...) fomos formados e nos profissionalizamos a partir de um discurso 

uniformizante e consensual, atuando numa estrutura na qual a lógica 

administrativa e racionalizadora, tomada como medida de eficiência 

tem extrapolado nossas possibilidades de pensar e fazer. Quando nos 

deparamos com dúvidas, conflitos, dificuldades e diferenças em nosso 

cotidiano pedagógico, o mal-estar se instala como se isso fosse uma 

anomalia a ser debelada e/ou ignorada (MATE, 2008, p. 19-20). 

 

É assim que a variedade de conflitos que acontecem na escola – como 

problemas de indisciplina dos alunos, atitudes dos profissionais da Educação e 

imposições de órgãos superiores que interferem no planejamento das atividades – cria 

uma tensão que desestabiliza o profissional, que se vê despreparado para lidar com a 

complexidade e diversidade dos problemas. Desse modo, quando falamos do campo de 

atuação, a formação do CP deve considerar também todos esses detalhes. No entanto, o 

que acontece na prática é que esse campo de atuação (MATE, 2008) tem se apresentado 

bastante difuso, uma vez que ao CP são conferidas inúmeras atribuições e suas funções 

se confundem com as dos outros gestores, gerando um caos na sua função. 

Tudo o que foi dito nos induz a vincular o conceito de identidade profissional 

docente do CP a determinados aspectos que nos permitam julgar em que medida a 

formação continuada que recebem os CPs do polo de Cáceres/MT contribui para o 

processo de constituição identitária desse profissional. Consideramos que esses 

elementos sejam as percepções dos CPs sobre: as funções que eles devem desenvolver 

na escola; as funções que eles assumem; a sua própria formação continuada; as relações 

interpessoais que se estabelecem no processo de sua formação e no exercício de suas 

funções; e, nesse sentido, como se constrói a sua liderança. Tudo isso está relacionado 

com os saberes profissionais e determina em que medida o CP cumpre com as funções 

que lhe são conferidas como gestor educacional.   

Essa ideia foi desenvolvida a partir dos estudos de Gatti (1996) e Marcelo 

(2009) sobre o conceito de identidade profissional docente; de Placco (2011) sobre 

saberes, perfil de liderança e percepções do CP sobre formação continuada; e de Dubar 

(2005) sobre atribuições e pertenças, numa perspectiva psicossocial e histórica, que 

fundamenta a questão pedagógica do processo de formação. Essa perspectiva considera 

que a única forma de reconhecer o humano é reconhecer a sua história, a sua dimensão 

dialética, não como uma relação de causa-efeito, mas como propriedade do ser (BOCK, 
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2007). Considerando tais aspectos, encontramos, no materialismo histórico e dialético, 

elementos de compreensão do fenômeno psicológico sob uma perspectiva de construção 

histórica, social e cultural, portanto, não-naturalizante. 

Isso nos conduz a um aprofundamento dos estudos do processo constitutivo do 

ser coordenador pedagógico, que exerce um papel social em uma configuração histórica 

determinada e determinante de significados que o constituem como tal. Assim, somos 

levados a olhar o sujeito na dimensão individual e social como sujeito e objeto de suas 

escolhas, procurando compreender o processo de formação de sua identidade 

profissional, que, segundo Luna e Baptista (2001, p. 44), se estabelece na e pelas 

relações sociais, de modo que “(...) a construção da identidade é decorrente de processos 

psicossociais, através dos quais o indivíduo desenvolve-se na sua singularidade e 

também como elemento da sociedade”. 

Ao tomarmos a perspectiva psicossocial para discutir formação continuada e 

constituição identitária, devemos considerar os múltiplos papéis assumidos pelo CP no 

processo de socialização. 

Só é possível conceber o conceito de identidade sob uma perspectiva 

sociológica à medida que se restitua a relação “identidade para 

si/identidade para o outro”, como constituintes do processo de 

socialização. A identidade então corresponde ao resultado provisório, 

individual e coletivo, dos diversos processos de socialização que, em 

conjunto, constroem os indivíduos e definem as instituições (DUBAR, 

2005, p. 105). 

 

Placco (2006) concebe a identidade profissional docente, mediante as 

proposições de Dubar (2005), a partir do pressuposto de que, para compreender a 

constituição identitária do professor, se faz necessário levar em conta múltiplas 

dimensões, tais como formação técnico-científica; formação continuada; trabalho 

coletivo e construção coletiva do projeto pedagógico; saberes para ensinar; e dimensões 

crítico-reflexiva, avaliativa, comunicacional, ética, política, estética e cultural. Essas 

dimensões, no dizer da autora, não se sobrepõem, mas se inter-relacionam para 

constituírem a identidade profissional docente. Esse pensamento vem ao encontro da 

concepção de Marcelo (2009) ao integrar a formação continuada ao processo de 

desenvolvimento profissional docente, concebendo a identidade como processo em 

movimento que sofre as determinações do meio em que o sujeito está inserido.  

Todo esse conjunto de ideias ajudou-nos a definir o objeto de estudo da 

presente pesquisa, que é a formação continuada voltada para o processo de constituição 
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identitária do CP. Diante desse percurso inicial desenvolvido e da definição do objeto 

de estudo, procuramos conhecer as pesquisas realizadas no Brasil que se relacionam 

com o papel, funções, saberes, perfil de liderança e percepção do CP sobre formação 

continuada.  

Assim, fomos instigados a investigar duas décadas (1990 a 2010) de produções 

acadêmicas nos sites da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Domínio Público. A opção por iniciar a revisão de teses e dissertações 

pela década de 1990 justifica-se pelo fato de que somente nesse período aparecem, nos 

referidos sítios, registros de produções referentes à Coordenação Pedagógica. Essa 

revisão permite-nos afirmar que, das 144 pesquisas produzidas no período, 16 teses e 

128 dissertações estão relacionadas com os aspectos mencionados anteriormente. Nesse 

levantamento, pudemos constatar que, apesar de as pesquisas nessa área aparecerem a 

partir do ano de 1990, somente em 1997 surge a primeira tese de doutorado 

(APÊNDICE I). É importante destacar que não existem produções que considerem o 

objeto de estudo assumido nesta pesquisa, o que determina a relevância e pertinência do 

presente trabalho. 

Uma vez determinado o objeto, direcionamos nosso trabalho para a 

identificação do problema de pesquisa. Para isso, além de considerar os aspectos 

teóricos que nos ajudaram a delimitar o objeto de pesquisa, precisamos da análise das 

Políticas Públicas em relação à formação continuada, para assim conferir na prática em 

que medida as estratégias de formação continuada do CEFAPRO de Cáceres 

correspondem às exigências dessas políticas. 

Quanto às políticas públicas de formação continuada, tivemos em conta as 

ideias expressas por Gatti, Barreto e André (2011), que consideram a formação 

continuada como um “processo contínuo que se inicia na formação inicial e prossegue 

ao longo da vida profissional”. Tal política “envolve as instituições públicas de 

educação superior (IPESs) na formação em serviço dos professores da educação básica, 

bem como as secretarias estaduais e municipais de Educação a que pertencem os 

docentes” (p. 252). 

No Estado de Mato Grosso, a coordenação da formação continuada dos 

professores, funcionários e gestores das escolas realiza-se por meio dos CEFAPROs. O 

trabalho nesses centros é orientado pela Superintendência de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica (SUFP) da SEDUC/MT. Atualmente, o Estado conta 
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com 15 CEFAPROs, de modo que cada unidade dá atendimento a um determinado 

número de escolas de uma determinada região.  

Os CEFAPROs têm como objetivo dar assistência aos profissionais da 

Educação de toda a Rede Pública, fornecendo suporte teórico e metodológico às escolas 

estaduais e municipais na construção de projetos voltados para a melhoria da qualidade 

nas diversas áreas e segmentos da Educação Básica (MATO GROSSO, 2010). Os 

CEFAPROs têm também como função capacitar os gestores escolares para que 

assumam as suas funções. 

No que diz respeito às atribuições dos CPs, a Lei Complementar 206, de 

29/12/2004, descreve as ações desses profissionais em relação ao desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. Além disso, destaca as atribuições relacionadas à 

formação continuada dos professores e não-docentes, bem como o seu papel na gestão 

da Coordenação Pedagógica. 

No que toca à importância da formação continuada dos professores e 

funcionários das escolas, às funções do CP e ao papel do CEFAPRO na formação 

continuada desse profissional, a pesquisa inicial revelou uma série de dificuldades. 

Como já mencionamos, existem resistências por parte dos professores em participar da 

formação continuada e em assumir a Coordenação Pedagógica, o que evidencia que a 

função do CP é “mal compreendida e mal definida”, como assevera Garrido (2008, p. 

11). A autora afirma que, ao promover a reflexão sobre as opções pedagógicas dos 

professores, o CP propicia a tomada de consciência no sentido de compreender e 

superar a realidade, porque “(...) mudar práticas significa reconhecer limites e 

deficiências no próprio trabalho” (p. 10). 

 Os primeiros achados revelaram que a maioria dos CPs não consegue exercer 

as suas funções, ocupando-se de outras não relacionadas diretamente com a formação 

continuada dos professores. No que se refere à formação continuada, o estudo inicial 

evidenciou que não existe uma formação específica voltada para o CP e que, nos 

encontros das capacitações do CEFAPRO, participam, além dos CPs, diretores das 

escolas e todos os assessores pedagógicos dessas instituições. Nesse sentido, 

perguntamo-nos como é possível que, num mesmo espaço e ao mesmo tempo, possam 

ser formados diferentes gestores, sem considerar suas especificidades funcionais, uma 

vez que o que se verifica, segundo Placco e Silva (2008, p. 29) é que “(...) programas 

são definidos, cursos são desencadeados, conferências são proferidas, mas não se 
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questiona para quem são dirigidos, quais as necessidades dos que deles participam (...)”. 

Apesar de essas autoras fazerem referência à formação de professores, suas ideias 

também fazem sentido neste contexto.  

Chamou-nos atenção o fato de que o CEFAPRO, embora conte com 

aproximadamente 32 Professores Formadores (que dão atendimento diretamente às 

escolas) no seu quadro funcional, estes não participam dos encontros de formação dos 

gestores, o que evidencia a falta de integração no processo de formação dos gestores em 

sentido geral. Esses funcionários poderiam, trabalhando com as escolas, manter a 

sequência do processo formativo desenhado pelo CEFAPRO no espaço entre os 

encontros de formação. 

Assim, os fatos e as análises desenvolvidas anteriormente indicam que a 

estratégia de formação continuada adotada pelo CEFAPRO de Cáceres parece não 

contribuir para que os CPs possam desenvolver as suas funções em correspondência 

com as exigências das Políticas Públicas do Estado de Mato Grosso. No entanto, 

consideramos que essa formação deve ser mais bem compreendida e analisada, pois 

defendemos a tese de que, se uma formação continuada não prioriza o processo de 

constituição identitária e não valoriza as necessidades formativas dos CPS, então, o 

desenvolvimento profissional dos CPs ficará prejudicado. 

Para formulação dessas ideias, levamos em conta as teses de Candau (1996), os 

princípios de Marcelo (1999) e as múltiplas dimensões de Placco (2006), que se 

integram no processo de formação continuada do CP. 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar em que medida a proposta de formação continuada do CEFAPRO de 

Cáceres oferece elementos potenciais para o desenvolvimento do processo de 

constituição identitária do CP e para o desempenho de suas funções. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Analisar como a formação continuada desenvolvida pelo CEFAPRO de 

Cáceres contribui para o desempenho das funções dos CPs; 

- Analisar em que medida a formação continuada do CP está voltada para o 

processo de constituição de sua identidade; 
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- Analisar a inter-relação das propostas de formação continuada dos projetos 

Sala de Gestores e Sala de Educador do CEFAPRO de Cáceres; 

- Analisar se a formação recebida pelo CP no Projeto Sala de Gestores 

corresponde às exigências da SEDUC/MT em relação às funções que esse profissional 

deve desenvolver como gestor escolar; 

- Oferecer subsídios para o desenvolvimento de uma proposta de formação 

continuada voltada para os CPs, tendo em conta o processo de constituição de sua 

identidade profissional. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, além desta introdução. O 

primeiro capítulo traz a fundamentação teórica, faz uma abordagem sobre a formação 

continuada do CEFAPRO, em consonância com as Políticas Públicas Nacionais, e inclui 

reflexões acerca das funções do CP, da formação continuada e do processo de 

constituição de sua identidade. O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico; 

o terceiro, a descrição e análise de dados; o quarto traz as considerações finais, sendo 

seguido pelas referências, apêndices e anexos. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Este capítulo aborda inicialmente a Política de Formação Continuada do Estado 

de Mato Grosso no contexto brasileiro. Em seguida, discorre sobre a importância e o 

campo de atuação da Coordenação Pedagógica, descreve os fundamentos teóricos da 

formação continuada e discute o processo de constituição da identidade profissional 

docente. 

 

1.1- A política de formação continuada em Mato Grosso 

Mediante iniciativa do MEC, que visa à melhoria da qualidade na educação, 

desde 2009, a Capes, juntamente com o Conselho Técnico Científico da Educação 

Básica (CTC/EB), instituiu a Política de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, DECRETO N⁰ 6.755/2009, que organiza, em longo prazo, a formação 

de professores em serviço. Estrategicamente, foram criados Fóruns Estaduais de Apoio 

à Formação dos Profissionais da Educação Básica que, em regime de colaboração com 

instituições federais e organizados em colegiados, têm a função de diagnosticar as 

necessidades formativas dos professores das redes públicas de ensino, “articular ações, 

otimizar recursos e potencializar esforços em interação com os sistemas de ensino e 

instituições formadoras sediadas nos estados” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2010, p. 

54). 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores e a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), entre outras, são ações que compõem as 

iniciativas do Ministério da Educação (MEC) para organizar a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2010).
1
 

Desde 1995, antes mesmo da promulgação da Nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), a 9394/1996, que exige formação em nível superior 

para atuar na Educação Básica (Artigo 62), a SEDUC/MT, junto com o Governo 

Federal e em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), toma iniciativas para 

qualificar seus professores em serviço. Tal determinação coloca o Estado na condição 

de pioneiro na formação a distância ao organizar o Programa de Formação Inicial, com 

                                                 
1
Para situar a formação continuada no Brasil, vide a obra: GATTI; BARRETO; ANDRÉ. Políticas 

docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011. 
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a meta de qualificar os 65% dos professores que atuam na rede pública do Estado. Com 

esse fim, o Programa Interinstitucional de Qualificação Docente (PIQD), criado em 

1995, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), qualificou, sob as modalidades 

parcelada e a distância, cerca de 6.000 professores para atuar nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Com a maioria dos profissionais qualificados e entendendo a formação como 

um processo contínuo, em que se faz necessária constante aprendizagem para responder 

aos desafios da contemporaneidade, a SEDUC/MT criou os CEFAPROs, que 

disseminam a Política de Educação Continuada por meio de programas do Governo 

Federal e também de iniciativas da própria SEDUC/SUFP/MT.  

Vale dizer que tais centros de formação se originaram de um grupo de estudos 

de professores da UFMT do Campus de Rondonópolis, com professores das séries 

iniciais da Rede Estadual, resultando na criação dos primeiros CEFAPROs em1997 e 

1998 (MÁXIMO; NOGUEIRA, 2009). Como o período era de estruturação da política 

de Educação Continuada do Estado, a iniciativa do grupo de estudos tornou-se propícia 

para a SEDUC/MT desencadear a construção de centros de formação para professores 

das séries iniciais em serviço.    

Dessa forma, de acordo com o Decreto Nº 2.007/97 da Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso, nascem os primeiros centros de formação em Cuiabá, 

Diamantino e Rondonópolis em 1997. Em 1998, a SEDUC/MT implanta mais cinco 

unidades em Sinop, São Félix do Araguaia, Matupá, Juara e Cáceres (DECRETO n º 

2.319/98); no ano seguinte, em Juina, Alta Floresta, Barra do Garças e Confresa 

(DECRETO n º 53/1999); em 2005, cria-se o CEFAPRO de Tangará da Serra 

(DECRETO n º 6.824/05), para, em 2008, implantar os de Pontes e Lacerda e Primavera 

do Leste (LEI 9.072/2008).  

Portanto, criado desde 1997, mediante o Art. 2º do Decreto Nº 2007/97, o 

CEFAPRO é uma iniciativa da SEDUC/MT, com a finalidade de desenvolver 

programas e projetos de formação inicial e continuada e coordenar e sediar programas 

de planificação, qualificação e requalificação dos profissionais da educação em nível de 

Ensino Médio e 3º Grau, conveniados ao Ministério da Educação (MEC), municípios e 

Instituições de Ensino Superior (IES).   
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Sob as diretrizes da SEDUC/SUFP/MT, os CEFAPROs são destinados a atuar 

com foco na melhoria da qualidade da educação do Ensino Fundamental (escolas 

organizadas em Ciclos de Formação Humana – 1º, 2º e 3º ciclos), Ensino Médio e 

demais modalidades (Escola de Campo, Ensino de Jovens e Adultos e Educação 

Indígena), investindo na criação de espaços de estudos coletivos, privilegiando a escola 

como lócus de formação, dando possibilidades para que seus sujeitos reflitam sobre seus 

saberes e fazeres e construindo, assim, o projeto coletivo de formação continuada de 

cada escola. 

 Por determinação da SEDUC/SUFP/MT, os CEFAPROS trabalham no 

atendimento às seguintes exigências:  

 

(...) definem sua agenda de trabalho conforme sua matriz de formação 

e as necessidades formativas diagnosticadas nas escolas, tendo como 

foco seis eixos norteadores: Organização Curricular por Ciclo de 

Formação Humana; Alfabetização; Ensino Fundamental de Nove 

Anos; Ensino da Matemática e Língua Portuguesa e o Uso de Novas 

Tecnologias. Ajudam no desenvolvimento de estudos, cursos, projetos 

de pesquisa referentes à prática docente, aplicação de pesquisas, 

seminários, oficinas metodológicas, grupos de trabalho, jornadas, 

projetos de inovação/experimentação, que visam criar serviços de 

orientação, informação, discussão, difusão de saberes teóricos e 

práticos, como forma de contribuir para a formação dos professores do 

Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2011, p. 21). 

 

Essas exigências constituem parte da política de formação do Estado, que tem 

como princípios fortalecer a identidade profissional e pessoal dos profissionais que 

atuam na escola e criar uma cultura do estudo e da pesquisa no espaço escolar por meio 

de reflexão sobre a prática, diálogo, troca de experiências e construção do 

conhecimento. As ações de formação dos profissionais da educação básica do Estado de 

Mato Grosso orientam-se por dois fundamentos: um que considera a unidade entre 

teoria e prática nos processos formativos e outro que leva em conta a formação e 

experiências vivenciadas pelos sujeitos formandos, considerando que a formação 

compreende um continuum de desenvolvimento ao longo da vida, iniciado com a 

formação inicial. 

Sendo assim, a SEDUC/MT toma para si a responsabilidade da Política Pública 

de Formação, alertando que a responsabilidade da formação também é individual, sob o 

argumento de que 

(...) somente com compromisso de parte a parte será possível 

incorporar a formação em todos os aspectos da profissão: profissionais 
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sempre em formação, teoria e prática aliadas ao fazer cotidiano, 

profissionais formadores e em formação em relação constante, 

formação continuada concebida em todas as fases da carreira. (...) os 

princípios desta política estão alicerçados na articulação da formação 

inicial com a prática escolar, na formação em serviço vinculada a uma 

prática de aprendizagem ao longo da vida e na formação do 

profissional reflexivo, investigativo, colaborativo e capaz de ações 

educativas em equipe (MATO GROSSO, 2011, p. 14-15). 
 

Os princípios enunciados anteriormente também abrangem componentes como 

cultura, respeito às diferenças, conhecimento curricular, competências metodológica e 

didática. Por meio da reflexão coletiva sobre a prática, os profissionais da educação 

devem construir suas próprias teorias, levando em conta as influências das condições 

sociais e estando cientes da intrincada relação entre o desenvolvimento profissional, o 

desenvolvimento da escola, da inovação curricular, do ensino e da profissionalização. 

Voltando às exigências da SEDUC/SUPF/MT (2010), no que toca à 

construção, ao apoio, ao monitoramento e à avaliação de projetos, os CEFAPROS 

constroem sua agenda de trabalho anual, que é submetida à avaliação pelo seu órgão 

dirigente. A formação continuada a ser desenvolvida pelos CEFAPROs realiza-se 

mediante acompanhamento às escolas, organização de encontros, seminários, oficinas e 

palestras e apoio pedagógico aos gestores, professores e funcionários, tudo em 

conformidade com o Parecer Orientativo/2012 da SEDUC/MT. 

Assim, achamos interessante incluir aqui um parêntesis para fazer alguns 

comentários sobre os pressupostos teóricos que embasam os princípios da política 

educacional da SEDUC/MT. Esses pressupostos apoiam-se nas ideias de Freire (1996, 

2007), Gramsci (1978), Frigotto (1993), Paro (2002), Sacristán (2000) e Vygotski 

(1984), entre outros, sob a justificativa de resgatar os princípios humanistas, 

considerando o educando como sujeito histórico “que necessita ser integrado no 

contexto cultural, habilitado a criar e transformar a sua existência” (OCs/MT, 2010, p. 

44). Tal proposta assevera que: 

Cada indivíduo faz história participando da produção cultural, 

interagindo dialeticamente com a sua realidade social. Ao mesmo 

tempo em que é um indivíduo único, singular, sua constituição e 

formação só se realizam na relação interativa com o outro e, nesse 

processo, atua também como produtor da realidade social (OCs/MT, 

2010, p. 44). 

 

Para contrapor o modelo taylorista/fordista de educação, cujas bases se fundam 

na fragmentação do ensino, na separação entre formação intelectual e formação prática, 
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a SEDUC/MT propõe uma pedagogia que seja capaz de fazer com que o aluno se 

relacione com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora. Portanto, desde 

2002, o Estado de Mato Grosso adota o regime de escola ciclada, relacionado com o 

paradigma do Ciclo de Formação Humana, que respeita a dimensão humana da 

formação, tendo em conta os tempos e os espaços de aprendizagem e considerando que 

“o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes dá-se tanto por processos 

biológicos-cognitivos quanto por interações sociais” (OCs/MT, 2010, p. 59). Sendo 

assim, na escola ciclada, o ensino é organizado em ciclos de aprendizagem trienais, o 

que abrange o ensino fundamental de nove anos, compreendendo o 1º Ciclo voltado à 

infância, o 2º Ciclo, à pré-adolescência, e o 3º Ciclo, à adolescência.  

 Nessa visão, a organização curricular articula-se às fases de desenvolvimento e 

às vivências socioculturais dos alunos, pelo que a progressão continuada se torna um 

aspecto importante para garantir a aprendizagem para todos. De acordo com as OCsMT 

(2010, p. 56):  

A Escola por Ciclos de Formação é tentativa de traduzir na 

organização escolar os ciclos da vida. Diferente da seriação, na qual o 

educando tem que se adaptar a uma estrutura preexistente, a estrutura 

em ciclos de formação procura adaptar-se aos ciclos da vida, às fases 

do desenvolvimento humano. É a escola redesenhada, com espaços e 

tempos que buscam responder ao desenvolvimento dos educandos. 

(...) A escola por ciclos de formação vê a aprendizagem como um 

processo, no qual não há, necessariamente, períodos ou etapas 

preparatórias para aprendizagens posteriores, mas um permanente 

desenvolvimento. Daí o critério da enturmação por idade.  

 

 

A progressão continuada garante a não-reprovação, sob a justificativa de 

oferecer suporte pedagógico, mediante a enturmação de aluno por idade. Nesse sentido, 

a intervenção pedagógica é feita pelo diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno, 

tendo em conta as características etárias, de modo a proporcionar experiências de 

aprendizagens concretas. Nesse contexto de aprendizagem, agrupam-se alunos com 

diferentes níveis de conhecimentos, o que “pode contribuir para dinamizar a 

aprendizagem, desde que haja a potencialização pedagógica” (OCsMT, 2010, p. 56).  

A avaliação nos ciclos de formação humana pauta-se na dimensão diagnóstica, 

processual e cumulativa, em que cada aluno dispõe de um dossiê contendo o relatório de 

seu desempenho. No que se refere aos alunos com defasagem de idade/aprendizagem, a 

Rede Estadual de Mato Grosso implementou as turmas de superação para educandos, 

sendo que a escola propicia uma Avaliação Especializada àqueles alunos que 
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necessitam de atendimento educativo especial, o que envolve todos os professores da 

turma e profissionais  especializados. 

De acordo com as OCsMT (2010, p. 62):  

 

Esse processo de avaliação pressupõe o direito do aluno ao avanço 

contínuo dos estudos, assegurando-lhe a terminalidade, conforme sua 

idade e turma. Cabe à escola garantir ao educando o acesso a todos os 

serviços e atividades para garantir sua aprendizagem. Não é coerente, 

em uma escola organizada em ciclos de formação, trabalhar com o 

conceito de reprovação/aprovação, que tem sido um forte fator de 

exclusão, mas sim com o conceito de aprendizagem para todos como 

finalidade e obrigação da escola e direito do educando.  

 

 

Vale ressaltar que, transcorridos mais de 10 anos de implantação do Ciclo de 

Formação Humana no Estado de Mato Grosso e apesar dos avanços ocorridos desde sua 

implantação até os dias atuais, conforme dados apresentados pelo Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) e pelo IDEB
2
, tal proposta ainda gera muitas discussões, 

sobretudo em relação à sua operacionalidade, tendo em vista o distanciamento entre 

aquilo que as OCsMT (2010) propõem e as condições objetivas das escolas para 

desenvolver tal projeto de formação.     

Retomando a discussão anterior acerca do Parecer Orientativo/2010, sem 

perder de vista que a presente pesquisa escolhe o coordenador pedagógico (CP) como 

sujeito a ser estudado, no âmbito da Política de Formação Continuada desenvolvida por 

meio do CEFAPRO, procuramos identificar em que momento foi instituído o CP no 

cenário estadual, especialmente nas escolas públicas de Mato Grosso.  

Em cumprimento à LDBEN 9.394/96, o Governo do Estado de Mato Grosso, 

pela Lei Estadual n° 7.040, de 01/10/98, regulamenta o sistema eletivo para a escolha 

dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino e a criação dos Conselhos Deliberativos 

da Comunidade Escolar nas unidades de ensino. Assim, as instâncias para tomada de 

decisão deslocam-se da figura de um só administrador (o diretor) para serem 

compartilhadas com os outros atores sociais envolvidos com a instituição educativa. 

Portanto, seguindo as diretrizes legais, conforme reza a Lei Estadual n° 7.040, 

de 01/10/98, a escolha dos CPs também se dá por eleição. Diferentemente do diretor, 

                                                 
2
 Para maior detalhamento desses resultados, consultar o texto base da Conferência Estadual Ciclos de 

Formação Humana – SEDUC/MT. Disponível em www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=15300. 

Acesso em: 10 jun. 2013. 

 

http://www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=15300
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que deve ser eleito por todos os segmentos representativos da comunidade escolar e 

cujo período de gestão é de dois anos, o CP é eleito pelos professores da escola com 

período de gestão de um ano, que pode ser prorrogado por mais 12 meses, caso a equipe 

que o elegeu o aceite no cargo. De acordo com a Portaria N° 257/08/GS/SEDUC/MT, 

Art. 26, para ocupar o cargo de CP, o professor dever ser “efetivo ou estabilizado, 

habilitado em Pedagogia ou Normal Superior, que se predisponha a concorrer ao 

exercício da função”. Caso o pedagogo não aceite o cargo, este pode ser ocupado por 

outro professor, desde que não esteja em estágio probatório. O regime de trabalho do 

CP é determinado como de dedicação exclusiva, e não existem exigências específicas, 

de modo que um professor de qualquer área pode ocupar o cargo de CP se tiver passado 

do estágio probatório. 

Em relação à quantidade de CPs por escolas, esta é determinada pela Portaria 

N° 257/08/GS/SEDUC/MT, Art. 26, como mostra o Quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2. Distribuição de salas por CP. 

Porte da escola Turmas Turnos Número de coordenadores 

Pequena I 04 a 09 1 ou mais 1 

Média I 10 a 20 1 a 2 1 

Média II 10 a 20 3 2 

Média III 30 a 49 3 2 

Média IV 30 a 49 3 3 

Grande I 50 a 79 3 4 

Grande II Mais de 80 3 5 

Escola de Educação 

Especial 

  1 

Fonte: DIÁRIO OFICIAL, 22 DE OUTUBRO DE 2008.  

No quadro, aparece a quantidade de CPs em correspondência com o porte da 

escola, que vem determinado pelo número de turmas e quantidade de turnos. Como 

podemos apreciar, pelos dados mostrados no Quadro 2, a questão da quantidade de CPs 

por escola ainda é um problema a ser resolvido pela  SEDUC/MT, dadas as inúmeras 

atribuições que lhes são conferidas.  

Em relação às funções dos CPs, estas são determinadas pela Lei Complementar 

206, de 29/12/2004. As atribuições do CP são:  
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1. Investigar o processo de construção de conhecimento e 

desenvolvimento do educando;  

 

2. Criar estratégias de atendimento educacional complementar e 

integradas às atividades desenvolvidas na turma;  

 

3. Proporcionar diferentes vivências visando ao resgate da autoestima, 

à integração no ambiente escolar e à construção dos conhecimentos 

em que os alunos apresentam dificuldades;  

 

4. Participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os 

demais professores, as intervenções necessárias a cada grupo de 

alunos, bem como das reuniões com pais e conselho de classe;  

 

5. Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da 

Unidade Escolar;  

 

6. Articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da 

Escola;  

 

7. Coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade 

Escolar;  

 

8. Acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria 

de Estado de Educação relativas à avaliação da aprendizagem e ao 

currículo, orientando e intervindo junto aos professores e alunos 

quando solicitado e/ou necessário;  

 

9. Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos 

alunos, visando à correção e intervenção no Planejamento 

Pedagógico;  

 

10. Desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-

atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;  

 

11. Coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-

atividade na unidade escolar;  

 

12. Analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasão e 

repetência, propondo ações para superação;  

 

13. Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de 

professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho 

profissional;  

 

14. Divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e 

diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado de Educação e pelo 

Conselho Estadual de Educação, buscando implementá-las na unidade 

escolar, atendendo às peculiaridades regionais; 

 

15. Coordenar a utilização plena dos recursos da TV Escola pelos 

professores, quando não houver um técnico em multimeios didáticos;  
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16. Propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares 

com grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a 

formação integral e desenvolvimento da cidadania;  

 

17. Propor, em articulação com a Direção, a implantação e 

implementação de medidas e ações que contribuam para promover a 

melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos. (LEI 

COMPLEMENTAR 206, de 29/12/2004)  

 

Acrescidas às determinações acima expostas, cabem ao CP ainda outras 

atribuições. Nas análises e avaliações dos problemas de repetência e evasão na escola, o 

CP deve ter em conta os parâmetros dos programas de avaliação do ensino, como o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), a Provinha Brasil e o Sistema Integrado de Gestão da Aprendizagem 

(SIGA). Ao realizar a articulação e a construção coletiva do PPP, o CP deve atualizá-lo 

e avaliá-lo em atendimento à proposta curricular nele expressa e às Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso (OCs/MT, 2011). Em relação à 

responsabilidade pela formação continuada das unidades escolares, envolvendo todos os 

educadores, cabe ao CP considerar a Lei 12.014/2009 da SEDUC/SUPF/MT, que, 

baseada na nova LDBEN, inclui entre os profissionais da educação também os não-

docentes. Em decorrência disso, o projeto de formação continuada de cada escola deve 

contemplar todos os segmentos, conforme essa determinação – iniciativa que é fruto de 

lutas sindicais junto à categoria de funcionários, que reivindicaram igualdade de direitos 

junto aos professores. 

Como se pode observar, o campo de atuação do CP só se amplia. As 

atribuições do CP foram elaboradas no ano 2004, e as suas funções, dessa data aos 

tempos atuais, têm aumentado, em correspondência com as mudanças no sistema 

educacional. A isso devemos adicionar o fato de que muitos professores assumem pela 

primeira vez a Coordenação Pedagógica sem serem formados para assumir as 

atribuições que lhes confere esse cargo. 

Também devemos considerar que as escolas constantemente vivenciam 

mudanças, visando a alcançar o tão proclamado ensino de qualidade. Nesse intento, 

programas de formação continuada e empreendimentos da escola em função das 

mudanças que acontecem nas políticas públicas, entre outras funções, constituem ações 

próprias da Coordenação Pedagógica. 
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1.2 - Coordenação Pedagógica 

Ao considerarmos a escola como uma instituição educativa complexa, 

entendemos a necessidade da mediação profissional de uma equipe gestora para garantir 

a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem que nela ocorrem. 

Por equipe gestora, consideramos aqueles que exercem a função de diretores, 

vice-diretores e coordenadores pedagógicos, responsáveis pelo planejamento, 

organização e desenvolvimento das atividades escolares, além do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, concordamos com Pinto (2011) quando afirma que as duas 

áreas de atuação do pedagogo escolar (denominação dada ao referir-se aos gestores da 

escola) – a coordenação pedagógica e a direção da escola – são concebidas por meio de 

uma proposta integral dentro do Projeto Político-Pedagógico (PPP). No entanto, atendo-

nos especificamente ao papel do CP, sua formação deve ultrapassar os conhecimentos 

pedagógicos que envolvem suporte técnico-pedagógico aos professores e funcionários 

da escola, exigindo também o domínio de outras áreas do conhecimento.  

O autor diferencia o trabalho do CP e o do professor, cuja ação se liga ao 

ensino e, portanto, conta com certa previsibilidade em termos de planejamento das aulas 

e de controle sobre as atividades programadas. Diferentemente do professor, as 

intervenções do CP vão além das atividades previstas e funções atribuídas, sendo que, 

na maioria das vezes, sua atuação acontece de modo informal, exigindo-lhe capacidade 

de agir no improviso e resolver problemas que ultrapassam a sua esfera de atuação. Daí 

a necessidade de um domínio sobre outros saberes para agir na imprevisibilidade, nas 

inúmeras situações do cotidiano escolar, o que interfere/influencia (n)a identidade do 

profissional CP. Também vale lembrar a diversificada nomenclatura que recebe o 

coordenador pedagógico, o que contribui para dificultar ainda mais o processo de 

constituição identitária do CP, pois, de acordo com a região, ele pode ser denominado 

supervisor escolar, pedagogo escolar, supervisor educacional, assistente pedagógico ou 

orientador pedagógico. Conforme alerta Pinto (2011, p. 80):  

Essa variação na nomenclatura da função, encontrada em diferentes 

estados e municípios, é ainda mais confusa por corresponder, em 

muitos lugares, às funções assumidas pelo pedagogo que atua fora das 

escolas em diferentes instâncias do sistema estadual ou municipal das 

Secretarias de Educação.  

 

Diante do exposto, no que diz respeito à concepção de Coordenação 

Pedagógica, assumimos as ideias de Pinto (2011), Vasconcellos (2006), Libâneo (2004) 
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e Placco (2006). Segundo Pinto (2011, p. 151), a Coordenação Pedagógica representa a 

“expressão máxima do trabalho coletivo” e não teria sentido algum se não representasse 

a materialização do trabalho pedagógico que atende a um projeto coletivo, em que todos 

trabalham por uma mesma causa. Para o referido autor, o trabalho pedagógico 

representa “o conjunto das práticas educativas da escola que se consubstancia no Projeto 

Político Pedagógico” (p. 152). Na mesma direção que Pinto, Vasconcellos (2006, p. 11) 

advoga que a coordenação compreende a “aglutinação de pessoas em torno da busca de 

sentido para as práticas educativas que, embora ocorrendo em vários espaços e tempos 

da escola, têm (devem ter) uma profunda articulação”.  

Para Placco e Almeida (2009, p. 3), à Coordenação Pedagógica cabem “as 

funções de articulador, formador e transformador”:  

 - como articulador, seu papel principal é de oferecer condições para 

que os professores trabalhem coletivamente às propostas curriculares, 

em função de sua realidade (...); 

- como formador, compete oferecer condições ao professor para que 

se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela; 

- como transformador, cabe-lhe o compromisso com o 

questionamento, ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em 

sua prática.  
 

Segundo Libâneo (2004), sobre a Coordenação Pedagógica, recai a 

responsabilidade de coordenar o trabalho pedagógico junto aos professores para que 

ocorram melhorias no processo de ensino e aprendizagem – com a proposição de novas 

metodologias, acompanhamento individual e coletivo do corpo docente e atendimento 

às necessidades de aprendizagem junto aos alunos; na promoção da inclusão de alunos 

com dificuldade de aprendizagem; na socialização do corpo discente nas atividades 

escolares e integração nas decisões da escola; no desenvolvimento profissional dos 

professores e funcionários da escola – com a promoção da educação continuada; na 

articulação da escola com a comunidade – com a busca de propiciar um melhor 

aproveitamento na promoção dos alunos. Levando em conta esse conceito de 

Coordenação Pedagógica assumido, ao CP atribui-se a responsabilidade de pensar a 

formação em serviço não só do quadro docente, mas também de todo o quadro 

funcional da escola, sem contar com as outras competências pertinentes ao 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. 

Na atual configuração social em que está inserida a escola e pela capacidade de 

interlocução dessa instituição com a sociedade, espera-se que o CP seja capaz de 
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promover a construção coletiva de um projeto pedagógico que dialogue com as 

necessidades de todos os sujeitos envolvidos. Isso exige a capacidade de trabalhar 

coletivamente, mobilizando competências profissionais que auxiliem na reflexão, na 

promoção do grupo, na habilidade de reinventar-se sempre para atender às exigências da 

contemporaneidade.  

Vale dizer que a ideia de projeto institucional coletivo se orienta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394 de 20/12/1996, que estabelece a 

Gestão Democrática para as escolas públicas, em que a forma de organização das 

instituições de ensino do país inclui a participação da comunidade local, do corpo 

docente, dos alunos e dos funcionários nos seus processos decisivos. Nesse caso, as 

instâncias de decisão são compartilhadas com os atores sociais envolvidos com a 

instituição educativa, alterando a estrutura organizacional da escola em segmentos 

administrativos e pedagógicos.  

No entanto, trabalhar coletivamente pressupõe o enfrentamento de certas 

resistências em nível institucional e pessoal, tarefa complexa de ser executada, para a 

qual nem sempre os CPs têm a devida formação.  

 

1.2.1 - As dificuldades da Coordenação Pedagógica 

Segundo Bruno (1998, p. 14), “(...) como a escola apresenta um papel social já 

definido – espaço de construção e transmissão de cultura –, seus sujeitos deixam de se 

perguntar que tipo de escola desejam para si, seus alunos e filhos”. Daí o exercício de 

confrontar as expectativas dos autores sociais e enfrentar resistências configurar-se 

numa constante no trabalho dos CPs.   

Ainda sobre essa questão, Guimarães e Villela (2008), reconhecendo a 

complexidade do universo escolar afirmam que 

(...) há uma finalidade aparentemente conhecida e consagrada em 

torno da qual se aglutinam pessoas muito diferentes, que 

desempenham funções variadas, com atribuições, expectativas e 

demandas diversas. (...) Por esta razão, muitas vezes a escola funciona 

a partir do equívoco de que todos sabem o que ela significa para si e 

para o outro, subentende-se que todos estão lá por uma única razão, 

que todos sabem seu papel, todos conhecem seu ambiente de trabalho 

e sua dinâmica (GUIMARÃES e VILLELA, 2008, p. 37). 

 

Para os referidos autores, essa certeza tem gerado conflito, e é esse o contexto 

em que trabalha o CP. No entanto, para compreender e superar os problemas 

decorrentes das funções que lhe são inerentes, o CP deve considerar três níveis de 
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atuação: a resolução dos problemas instaurados, a prevenção de situações problemáticas 

previsíveis e a promoção de situações do ponto de vista educativo e socioafetivo 

(GUIMARÃES e VILLELA, 2008).  

Ao discorrer sobre o papel do CP na condução do projeto coletivo da escola, 

Bruno (1998) faz uma reflexão sobre as três visões assumidas nessa difícil tarefa: uma 

em que o CP se posiciona como um representante dos objetivos e princípios da rede à 

qual está vinculado (seja municipal, estadual ou particular); outra em que o CP assume 

o papel de favorecer a formação daqueles que estão sob a sua responsabilidade, no 

sentido de colocá-los em “contato com diversos autores e experiências para que 

elaborem suas próprias críticas e visões de escola” (p.15); ou aquela em que o CP 

procura impor ao grupo suas convicções.   

De acordo com a autora, a primeira e a terceira visões são de mais fácil 

realização, ao passo que a segunda “apresenta a complexidade própria de qualquer ação 

que pretenda o crescimento real e autônomo de pessoas” (BRUNO, 1998, p. 15), 

considerando que estamos tratando de um processo de ensino e aprendizagem da 

formação continuada – um processo com as suas características específicas, já que se 

trata de uma formação em serviço.  

Nesse sentido, atentamos para a diferenciação entre a formação inicial e 

continuada, uma vez que a segunda não prescinde da primeira, posto que cada uma 

possui “diferentes maneiras de organizar a formação, de decidir os seus conteúdos e os 

seus objetivos, de ordenar seus materiais pedagógicos” (MAGLAIVE, 1995, p. 15). Nas 

palavras do referido autor,  

(...) o que as diferencia é, por um lado, a natureza das finalidades em 

relação às quais se organiza a formação e ainda o modo de articulação 

destas finalidades com os processos educativos utilizados e, portanto, 

as démarches que concorrem para o seu funcionamento 

(MAGLAIVE, 1995, p. 16). 

 

Por outra parte, no estudo realizado sobre formação continuada no Brasil, 

Davis, Nunes e Almeida (2011) manifestam que a formação continuada carece de 

muitos ajustes, dado que se configura em dois tipos de capacitação: uma individualizada 

e outra colaborativa. A primeira volta-se para o aprimoramento profissional e 

individual, e a segunda para a capacitação de equipes de professores e gestores. Além de 

considerar a importância desses dois tipos de capacitação, o estudo indica que as 
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Secretarias de Educação precisam combinar as duas abordagens, tendo em vista que os 

professores apresentam diferentes necessidades e perfis.  

O referido estudo revela que nem todos os sistemas preveem horas de trabalho 

coletivo na jornada docente, sem contar que as condições de estudos e capacitação ainda 

estão longe do ideal, pois, aliado ao fato de muitos sistemas não contarem com o cargo 

ou a função de CP, sujeito essencial para gerir a formação continuada, quando possuem, 

falta tempo e preparo para esse profissional formar os professores. Vale dizer que, 

embora as autoras se refiram à formação continuada de modo geral, seus achados são de 

grande valia para compreendermos o contexto em que estão inseridos o CP, seus 

desafios e possibilidades. 

De acordo com Davis, Nunes e Almeida (2011), para solucionar tal problema, 

em primeiro lugar, cabe às Secretarias de Educação assumir a formação continuada, no 

sentido de garantir condições favoráveis ao aprimoramento profissional dos professores, 

sem perder de vista a articulação entre a formação inicial e continuada, bem como 

repensar os currículos dos cursos de licenciaturas e Pedagogia. O estudo aponta oito 

iniciativas para melhorar a qualidade dos programas oferecidos, quais sejam: 

incorporar a formação à jornada de trabalho, para garantir tempo à troca de 

experiências e reflexões entre os professores; garantir a continuidade dos programas 

formativos – para que ocorram efetivamente mudanças, é necessário tempo, e o CP 

necessita de apoio para preparar sua equipe docente; valorizar a formação em serviço 

no plano de carreira, implantando políticas públicas para que professores e gestores 

progridam na carreira; ter CP em todas as escolas, pois os professores necessitam de 

auxílio, de orientação na condução de suas atividades docentes; fazer formação do CP, 

da mesma forma que os professores necessitam de formação específica para conduzir a 

sua equipe; investir em capacitação articulada ao contexto de trabalho, detectando 

as necessidades formativas de cada realidade; incentivar a escola a ser um espaço de 

aperfeiçoamento profissional; ter equipe técnica para acompanhar os gestores, de 

modo a disseminar e monitorar a implantação das políticas públicas junto às escolas 

(DAVIS, NUNES e ALMEIDA, 2011). Essas iniciativas estão voltadas para o 

fortalecimento do processo de formação continuada nas instituições de ensino.    

A partir desses apontamentos, consideramos que o principal campo de ação do 

CP se situa na formação continuada dos professores e funcionários da escola, em 

articulação com o Projeto Político-Pedagógico (PPP), com vistas a garantir um processo 
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de ensino-aprendizagem de qualidade. No que toca ao processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos, pensamos que existe uma estrutura construída historicamente ao longo das 

reformas educacionais, em âmbito nacional, estadual e municipal, no que diz respeito à 

organização do trabalho pedagógico. Entretanto, em relação à formação continuada dos 

professores e funcionários, apesar da existência de um aparato teórico também 

construído por diversos estudiosos, esse processo sofre as modulações das iniciativas de 

governantes, conforme as diferentes políticas adotadas nos estados da Federação.  

No Estado de Mato Grosso, existe uma política de formação continuada de 

professores e funcionários não-docentes por meio do Projeto Sala de Educador, como 

vimos anteriormente, e também pelo Projeto Sala de Gestores, em que diretores de 

escola, CPs e assessores pedagógicos recebem formação continuada. Toda a formação 

acontece num só espaço, sem levar em conta as especificidades do desenvolvimento 

profissional.  

Tendo em vista que um dos objetivos de nosso trabalho está voltado para a 

formação continuada de um tipo de gestor, o CP, para caracterizar as especificidades de 

sua formação, consideramos necessário analisar os princípios da formação continuada 

em sentido geral, as etapas do desenvolvimento profissional docente e as múltiplas 

dimensões em que se dá esse desenvolvimento. Isso, necessariamente, nos leva a 

estudar como se dá o processo de constituição identitária do CP. 

 

1.3 - A formação continuada 

Encontramos em Candau (1996), Marcelo (1999) e Placco (2006) os 

fundamentos teóricos do processo de formação continuada, expressos em teses, 

princípios e dimensões pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento 

profissional. Esses referenciais teórico-metodológicos consideram que a formação 

continuada representa um processo de organização e desenvolvimento das atividades 

didático-pedagógicas, de modo a preparar o corpo docente e todo o quadro funcional da 

escola para que aconteça um ensino e aprendizagem de qualidade, a fim de que todos os 

sujeitos envolvidos nesse processo possam dialogar com a sociedade. 

Neste trabalho, ainda que muitas das considerações dos autores aqui abordados 

não se refiram diretamente aos CPs, as ideias desenvolvidas em relação à formação 

continuada de professores servem de alicerce para refletirmos acerca da formação 

continuada voltada para a Coordenação Pedagógica.  
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Quanto à definição de formação continuada, apesar das inúmeras existentes, 

optamos por uma que corresponda ao objeto da presente pesquisa, ou seja, a formação 

continuada do CP voltada para o processo de constituição de sua identidade. 

Diferentemente da concepção de treino, atualização, capacitação, complementação, 

reciclagem, etc., ao optarmos por tal definição, privilegiamos a construção da 

autonomia intelectual, entendendo a formação como um processo permanente que visa 

ao desenvolvimento individual, profissional e institucional. Assim compreendida, a 

formação continuada é gestada a partir das necessidades formativas dos sujeitos que 

dela participam, levando em conta a realidade institucional e o seu PPP. Tal definição 

considera a complexidade que envolve o conceito de formação, na medida em que 

considera 

(...) os processos através dos quais os professores – em formação ou 

em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que 

lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu 

ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os alunos recebem (MARCELO, 1999, 

p.24). 

 

1.3.1 - Princípios da formação continuada 

Conforme anuncia Marcelo (1999), uma proposta de formação continuada de 

professores fundamenta-se numa série de princípios pedagógicos, dentre os quais 

destacam-se:  

- integração da formação de professores em processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular como uma estratégia que visa à melhoria do ensino, de 

modo que a formação de professores deve ser analisada numa perspectiva de mudança 

integrada à formação inicial;  

- necessidade de ligar os processos de formação de professores com o 

desenvolvimento organizacional da escola, o que vincula a formação com o contexto da 

organização escolar;  

- integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos 

propriamente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores, o 

que faz referência ao conhecimento didático do conteúdo, posto que tem como 

finalidade estruturar o pensamento pedagógico do professor. 
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- necessidade de integração teórico-prática na formação de professores, tendo 

na teoria a construção a partir da análise e reflexão da ação do professor sobre a prática;  

- necessidade de procurar isomorfismo entre a formação recebida pelo 

professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que desenvolva, pois, 

na formação de professores, “é muito importante a congruência entre o conhecimento 

didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como esse 

conhecimento se transmite” (MARCELO, 1999, p. 29);  

- princípio da individualização, que faz referência à importância de se 

conhecerem as características pessoais, cognitivas, relacionais, etc., dos professores a 

quem é dirigida a formação. Esse princípio abrange não só as expectativas individuais, 

como também as necessidades do grupo de formandos e da instituição educativa;  

- possibilidade de os professores questionarem as suas próprias crenças e 

práticas institucionais, o que propõe o desenvolvimento da capacidade crítica a partir do 

questionamento e da reflexão dos professores em processo de formação;  

- concepção da formação de professores como um contínuo, apreendendo o 

desenvolvimento profissional como um processo permanente, constituído de fases 

diferenciadas que carregam uma forte ligação com a formação inicial. 

Esses princípios estão em correspondência com as três teses de Candau (1996) 

sobre formação continuada e com as etapas de desenvolvimento profissional de 

Huberman (1989c, apud MARCELO, 1999), sendo complementados por Placco (2006), 

que vê o processo de desenvolvimento profissional docente ocorrer em múltiplas 

dimensões. 

 

1.4 - Desenvolvimento profissional docente 

No artigo intitulado Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro, 

Marcelo (2009) destaca as etapas de construção do conceito de desenvolvimento 

profissional. Inicialmente, esse conceito foi compreendido como “um processo 

individual e coletivo que se deve concretizar no local de trabalho do docente: a escola; e 

que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais (...)”, para 

posteriormente ser considerado “como um processo a longo prazo, no qual se integram 

diferentes tipos de oportunidades e experiências, planificadas sistematicamente para 

promover o crescimento e desenvolvimento do docente” (MARCELO, 2009, p.7). 
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No nosso entendimento, a partir do que foi exposto, a formação continuada 

influencia o desenvolvimento profissional, o que é reforçado por Marcelo (2009, p. 7) 

quando diz que tal desenvolvimento 

(...) pode ser influenciado pela escola, pelas reformas e contextos 

políticos, e integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para 

aprender a ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as 

matérias que ensina e como as ensina, as experiências passadas, assim 

como a própria vulnerabilidade profissional. 

 

1.4.1 - Etapas do desenvolvimento profissional docente 

Na perspectiva de formação continuada, Candau (1996) enuncia três teses: uma 

que considera a escola como espaço de construção de saberes, outra que valoriza o saber 

do professor como ponto de partida para formação continuada e uma terceira, que tem a 

ver com o ciclo de vida dos professores. 

Ao reconhecer a escola como espaço de construção de saberes, essa concepção 

coloca a escola num patamar de instituição formativa onde, ao formar os alunos, 

discutindo e refletindo sobre sua prática e norteado por um sólido embasamento teórico, 

o professor repensa suas crenças, contribuindo para redimensionar a perspectiva de 

formação que considera a universidade como espaço privilegiado de construção do 

conhecimento.  

Por sua vez, considerar a formação continuada a partir das experiências 

adquiridas ao longo da trajetória profissional do professor é colocá-lo no centro da 

formação, reconhecendo nele atributos de sujeito da própria formação e, portanto, de 

protagonista de sua aprendizagem, sem perder de vista que toda ação de formação 

continuada recai na melhoria da aprendizagem dos alunos. 

No que concerne à terceira tese mencionada por Candau (1996), também 

comungamos com a ideia de que, sem levar em conta os ciclos de vida dos destinatários 

da formação continuada, essa ação pode se tornar inócua. Sobre esse aspecto, a autora 

reflete:  

Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é 

necessário ter presentes as diferentes etapas do desenvolvimento 

profissional do magistério; não se pode tratar do mesmo modo o 

professor em fase inicial do exercício profissional, aquele que já 

conquistou uma ampla experiência pedagógica e aquele que já se 

encaminha para a aposentadoria; os problemas, necessidades e 

desafios são diferentes e os processos de formação continuada não 

podem ignorar esta realidade, promovendo situações homogêneas e 

padronizadas, sem levar em consideração as diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional (CANDAU, 1996, p. 143). 
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A respeito das etapas de desenvolvimento profissional, Marcelo (1999) 

apresenta as contribuições de Huberman (1989c apud MARCELO, 1999) ao identificar 

cinco fases do magistério por que passa o professor desde o início na carreira até a sua 

jubilação, quais sejam:  

- Primeira fase: entrada na carreira, que representa a inserção do professor na 

profissão e compreende a fase de experimentação e descoberta, que vai do primeiro ao 

terceiro anos de vida na carreira;  

- Segunda fase: estabilização, em que o professor apresenta mais segurança em 

lidar com o conteúdo e as técnicas de ensino, voltando-se mais para a aprendizagem dos 

alunos. Compreende o período que vai do quarto ao sexto anos de experiência na 

docência;  

- Terceira fase: experimentação ou diversificação, em que o professor busca 

novas estratégias de ensino e qualificação. A média de tempo de serviço que contempla 

a terceira fase vai dos sete aos 25 anos na docência. Também de acordo com Huberman, 

nessa fase, podemos encontrar três grupos de professores: um que busca melhorar seu 

desempenho profissional e investe na busca de capacitação, outro que procura promoção 

profissional e outro que tenta reduzir sua carga de trabalho na docência, procurando, 

paralelamente, outro tipo de atividade profissional; 

- Quarta fase: procura de uma situação profissional estável, que compreende 

o período de autoquestionamento do professor acerca de sua eficácia docente e abarca o 

período entre 25 e 35 anos na docência. Nessa fase, Huberman identifica dois grupos: 

um caracterizado pela serenidade e distanciamento afetivo e outro pelo 

conservadorismo; 

- Quinta fase: preparação para a jubilação, em que o autor identifica três 

padrões de comportamento dos professores: um tipo mais positivo, que se interessa em 

especializar-se, demonstrando interesse pelos alunos; outro mais defensivo, que 

apresenta uma atitude menos positiva em relação às experiências passadas; e um 

terceiro grupo, que se mostra desencantado e cansado com o passado profissional, o que 

pode influenciar negativamente os docentes iniciantes na carreira. Essa última fase 

compreende o período dos 35 aos 40 anos no magistério.  

Os princípios enunciados por Marcelo (1999) e as teses de Candau (1996) 

sobre formação continuada, assim como as etapas do ciclo de vida dos professores de 
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Huberman (1989), incidem sobre o desenvolvimento profissional docente em múltiplas 

dimensões, como destaca Placco (2006). 

 

1.4.2 - As múltiplas dimensões do desenvolvimento profissional docente 

Ao lado de autores nacionais e internacionais, Placco (2006) discute as 

perspectivas da formação profissional a partir de um maior envolvimento do professor 

com a formação e a docência. A autora defende a ideia de que, sem se considerar um 

conjunto de dimensões na formação continuada, se corre o risco de não se obter um 

resultado positivo nem no sujeito formando, nem na sua prática docente. Por 

conseguinte, sendo um mediador, o professor deve estar comprometido com o 

desenvolvimento profissional por meio de sua formação contínua e seu trabalho em sala 

de aula, em sintonia com o PPP da escola. Sendo assim, o desenvolvimento profissional 

docente deve ser concebido, segundo a autora, nas dimensões: formação técnico-

científica; formação continuada; trabalho coletivo e construção coletiva do projeto 

pedagógico; saberes para ensinar; crítico-reflexiva; avaliativa; comunicacional; ética e 

política; estética e cultural; dimensão da experiência; identitária; e transcendental. 

- dimensão técnico-científica: ao reforçar a necessidade da formação técnico-

científica, a autora propõe a reflexão sobre os fundamentos do fazer educativo e a 

interlocução com outras áreas do conhecimento, promovendo a autonomia intelectual, o 

desenvolvimento da capacidade crítica e criativa, bem como a educação para a pesquisa; 

- dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto 

pedagógico: evidencia o desenvolvimento da habilidade de trabalhar coletivamente para 

o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, em que professor e aluno se 

formam mediante um projeto institucional oriundo de uma proposta de trabalho 

pedagógico que integre o individual e o coletivo; 

- dimensão dos saberes para ensinar: nessa perspectiva, ensinar pressupõe 

conhecer os alunos nos seus aspectos cognitivos, afetivos, econômicos e sociais, além 

de ter-se clareza da metodologia para viabilizar a aprendizagem dos alunos. A autora 

destaca alguns aspectos fundamentais a serem considerados: as representações dos 

professores sobre o que seja ensinar e aprender; as representações dos professores sobre 

as relações entre sua formação e sua atuação na de sala de aula, o que, de modo geral, o 

professor não consegue enxergar de forma sincrônica; 
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- dimensão crítico-reflexiva: implica, para o professor, conhecer seu próprio 

movimento de aprendizagem, ou seja, pensar como ele mesmo aprende, como também 

se questionar sobre a origem e o significado de seus princípios e valores; 

- dimensão avaliativa: compreende a avaliação da própria prática pedagógica, 

de aspectos pertinentes ao sistema de ensino e da instituição onde se atua. A autora 

recomenda que o professor desenvolva a habilidade de pesquisa na procura de 

alternativas de soluções dos problemas, para assim promover a transformação da 

realidade. 

- dimensão ética e política: enfatiza a necessidade de o professor ter clareza 

quanto aos objetivos da educação e ter comprometimento ético e político com a 

proposta educacional que assume, de forma a propor e manter projetos políticos 

consistentes.  

- dimensão estética e cultural: trata-se de uma proposta que coloca o ser 

humano em contato com as expressões culturais que carregam o significado constituidor 

de identidades e cidadanias.  

- dimensão comunicacional: envolve a capacidade do ser humano de expressar 

e comunicar seus pensamentos e ideias, em palavras ou outros meios de comunicação, 

de maneira única e pessoal; 

- dimensão identitária: refere-se à dinâmica do movimento de construção e 

reconstrução da identidade de cada pessoa, permeado pelas ações e relações 

estabelecidas na vida no decorrer de sua formação (PLACCO, 2011);  

- dimensão transcendental: propõe que, no processo de formação de 

professores, se leve em conta, fundamentalmente, a busca de sentido para a vida. Placco 

acrescenta, em 2011, mais uma dimensão a esse conjunto, a dimensão da experiência: 

(...) a ser considerada nos processos formativos de professores, 

enfatizando a necessidade do resgate, a valorização e reflexão das 

experiências docentes, para a própria formação profissional do 

professor e mesmo da sua formação identitária (tomada de consciência 

dos próprios processos experienciais) (SIGALLA, 2011, p. 75). 

 

As dimensões comunicacional, identitária e transcendental foram apresentadas 

por Placco em aula do curso de pós-graduação strictu sensu do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação, da PUC de São Paulo, nas disciplinas Aprendizagem do 

Adulto Professor, ministrada no ano de 2010, bem como Movimentos Identitários de 

Professores, ministrada no ano de 2011. 
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No dizer de Placco (2006, p. 260): 

São essas perspectivas que a formação de professores precisa incluir, 

de modo sistemático e intencional, proporcionando experiências pelas 

quais o formando se aproxima de sua cultura, desenvolve o senso 

estético, apura sua capacidade de observação e identifica componentes 

importantes para sua formação identitária, como pessoa e profissional. 

 

Concluindo em relação às dimensões, a autora considera que elas são 

complementares, sincrônicas, e só podem ser analisadas em coocorrência. Nas palavras 

da autora:  

Se houver a consciência e intencionalidade do formador, e se estas 

dimensões forem engendradas com a consciência e intencionalidade 

do professor que se forma, abre-se a possibilidade de processos 

formativos em que sentidos (da ordem do pessoal) e significados (da 

ordem do coletivo) são construídos, por meio de relações pedagógicas 

e pessoais significadas seja cognitiva, seja afetivamente (PLACCO, 

2006, p. 252-253). 

 

Como temos visto, o desenvolvimento profissional docente é objetivo da 

formação continuada direcionada à construção da identidade profissional docente, que 

se constrói tomando como base as funções dos CPs, os princípios da formação 

continuada, as etapas e as múltiplas dimensões do desenvolvimento profissional 

docente. 

 

1.5 - Processo de constituição identitária do CP 

Neste trabalho, tomamos os estudos realizados por Claude Dubar (2005) e 

Carlos Marcelo (2009) sobre identidade profissional. Tendo em vista que Marcelo, ao 

trabalhar identidade, a relaciona com o profissional docente e que Dubar não faz 

referência diretamente ao professor, consideramos que o enfoque dos autores na questão 

da identidade profissional está dado no plano social, de modo que esses estudos se 

complementam. Por outra parte, partimos do pressuposto de que essas ideias também se 

relacionam com o profissional docente CP e podem ser levadas em conta no processo de 

constituição identitária desse profissional.  

Para Gatti (1996, p 85), a identidade compreende um modo de ser num 

momento dado, numa dada cultura, numa história. Segundo a autora, a “(...) identidade 

permeia o modo de estar no mundo e no trabalho dos homens em geral, (...), afetando 

suas perspectivas perante a sua formação e suas formas de atuação no mundo”. Também 

Beijaard et al. (2004, apud MARCELO, 2009, p. 12) aproximam-nos do conceito de 
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identidade, entendendo-a como resposta à pergunta “Quem sou eu, neste momento?”. 

Ao mesmo tempo, Marcelo (2009, p. 12) diz que “a identidade não é um atributo fixo de 

determinada pessoa, mas sim um fenômeno relacional”.  

Por sua vez, Luna e Baptista (2001, p. 44) consideram que o processo de 

constituição identitária se estabelece a partir da relação social, da interação com o outro, 

o que implica compreender que “(...) a construção da identidade é decorrente de 

processos psicossociais, através dos quais o indivíduo desenvolve-se na sua 

singularidade e também como elemento da sociedade”. 

Assim, a identidade profissional constrói-se de forma processual, permeada 

pelo individual e social, mediante a atividade cotidiana no mundo e no trabalho. 

Conforme Gatti, 

(...) a identidade não é somente constructo de origem idiossincrática, 

mas fruto das interações sociais complexas nas sociedades 

contemporâneas e expressão sociopsicológica que interage nas 

aprendizagens, nas formas cognitivas, nas ações dos seres humanos 

(GATTI, 1996, p. 86). 

 

No texto que trata sobre a identidade docente, Marcelo (2009) situa o quadro 

de mudanças pelas quais passam as sociedades da atualidade e as implicações dessas 

mudanças na escola e no processo de constituição identitária docente.
3
A partir de 

relatórios internacionais, como o da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que mostra a importância do papel do professor na qualidade da 

Educação, e dos resultados de pesquisas realizadas pela Associação Americana de 

Pesquisa Internacional (AERA), que apresenta dados sobre a influência do professor na 

aprendizagem dos alunos, Marcelo (2009) ressalta que não é suficiente focar apenas o 

papel do professor na melhoria da qualidade de ensino. O autor destaca a necessidade de 

mudanças nos sistemas educacionais, guiadas, segundo Champman e Aspin (2001, apud 

MARCELO, 2009), pela necessidade de oferecer oportunidades educativas que 

respondam aos princípios de eficácia econômica, justiça social, participação 

democrática e desenvolvimento pessoal; pela necessidade de uma reavaliação de 

currículos e modos de ensinar; pela redefinição dos lugares em que acontece a 

aprendizagem, bem como do valor que é agregado ao conhecimento; pelo maior 

reconhecimento das relações estabelecidas entre a escola e as instituições de ensino 

superior; pelo papel socializador que os jovens atribuem ao ambiente escolar.   

                                                 
3
 Vale dizer que achamos pertinentes as reflexões do autor acerca da identidade profissional docente para 

compreendermos o processo de constituição identitária do CP. 
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Diante do contexto de mudanças em que se encontra o professor, Marcelo 

(2009) discorre sobre a identidade profissional docente, chamando atenção para a 

necessidade de uma formação inicial docente que assegure as competências de que o 

futuro professor vai necessitar na sua trajetória profissional. O autor parte do conceito 

de identidade proposto por Lasky (2005, apud MARCELO, 2009) ao afirmar que a 

identidade profissional é a forma como os professores definem a si mesmos e aos 

outros. Marcelo (2009) entende que a identidade é flexível, sofre as determinações do 

contexto e, portanto, se constitui a partir das vivências pessoais e coletivas.  

Nesse sentido, a identidade profissional docente não é algo fixo; trata-se de um 

processo evolutivo construído no “terreno do intersubjetivo”. De acordo com Beijaard, 

Meijer e Verloop (2004, apud MARCELO, 2009), a identidade profissional compreende 

um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências; envolve tanto 

a pessoa quanto o contexto, sendo composta por subidentidades mais ou menos 

relacionadas entre si; e contribui para a percepção de autoeficácia, motivação, 

compromisso e satisfação no trabalho dos docentes.  

Segundo Marcelo (2009), independentemente do contexto social e cultural, 

existem características constantes na identidade profissional docente que necessitam ser 

analisadas para que possamos compreender a profissionalização do trabalho docente. O 

autor aborda a prévia socialização que acontece no trabalho docente, posto que, ao 

ingressar no ensino, os futuros professores trazem consigo crenças, modelos de como 

ensinar, adquiridos ao longo da trajetória de estudante, que terminam por dirigir a sua 

prática profissional. Conforme Ludke e Boing (2004), o status de profissão só é 

concretizado mediante a imersão do professor na instituição educativa. De acordo com 

os autores, “(...) não se pode falar de profissionalização docente sem se referir ao 

estabelecimento de ensino. Existe uma íntima relação entre o estabelecimento de ensino 

e a profissionalização docente” (p. 1174).  

No que se refere ao processo de constituição identitária, segundo Marcelo 

(2009), o conteúdo que se ensina constrói identidade, de modo que as estratégias que 

utiliza o professor no processo de ensino e aprendizagem acabam deixando marcas que 

o identificam. Nessa perspectiva, o como, o para quem, o onde e o quando ensinar são 

aspectos relevantes dos saberes docentes e da identidade profissional.  
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Para o autor, “(...) a identidade não é algo que se possui, mas sim algo que se 

desenvolve ao longo da vida. A identidade não é um atributo fixo de determinada 

pessoa, mas sim um fenômeno relacional” (MARCELO, 2009, p.11). 

Ao referirmo-nos ao conceito de identidade profissional, consideramos a teoria 

da identidade profissional de Claude Dubar (2005), que assume um posicionamento 

sociológico. O autor assevera que a identidade é construída no social, forjada na inter-

relação entre o individual e o coletivo, sofrendo modulações ao longo da trajetória do 

ser humano, num constante ser e vir a ser. A identidade está condicionada à época, ao 

contexto. O autor assume a posição epistemológica nominalista de identidade ao afirmar 

que 

(...) não existe nenhuma identidade essencial em qualquer que seja o 

campo social e, a fortiori, na história humana. Todas as identidades 

são denominações relativas a uma época histórica e a um tipo de 

contexto social (DUBAR, 2005, p. XXI).    

 
Sustentada na noção de mudança, a identidade é tanto diferenciação quanto 

generalização. Isso nos leva a compreender a possibilidade de distinguirmo-nos das 

outras pessoas como seres humanos pelas nossas singularidades e de, ao mesmo tempo, 

assemelharmo-nos aos outros pelas similaridades demarcadas pelos grupos sociais, o 

que nos confere pertencimentos a esses mesmos grupos. Portanto, a dualidade aqui 

presente configura-se como característica inerente à constituição identitária, pois “o que 

existe de único e o que existe de partilhado convivem, simultaneamente, em um mesmo 

sujeito, igualando-o e diferenciando-o” (DUBAR, 2005, in PLACCO; SOUZA, 2010, p. 

86). O autor aponta que só é possível conceber o conceito de identidade sob uma 

perspectiva sociológica, na medida em que se restitui a relação “identidade para 

si/identidade para o outro” como constituinte do processo de socialização. Nesse 

sentido, a identidade então corresponde ao 

(...) resultado a um só tempo estável e provisório, individual e 

coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem as instituições. (DUBAR, 2005, p. 136). 

 

Por meio da história que narramos de nós mesmos, ressignificamos os sentidos 

e significados dos fatos vividos e construímos a nossa identidade. De acordo com o 

autor, ao nascermos, herdamos nomes e lugares predeterminados, formas comunitárias 

que se perpetuam ao longo das gerações e se perenizam, imprimindo uma identidade 

que nos iguala e nos diferencia de outras pessoas. Já as formas societárias resultam do 
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constante movimento de pertencer a vários grupos, associações e instituições 

educativas, o que nos fornece fontes de identificação.  

Assim compreendida, a identidade constitui-se num movimento tensionado 

entre os atos de atribuição (aquilo que os grupos, instituições, familiares, etc. esperam 

do sujeito) e atos de pertença (aquilo que o sujeito assume para si, advindo daquilo que 

lhe é atribuído).  

Ainda de acordo com Dubar (2005), dois processos interagem na constituição 

da identidade: o biográfico e o relacional. O primeiro refere-se às pertenças, às 

transações subjetivas, identidade para si; o segundo compreende as atribuições advindas 

dos outros, as transações de natureza objetiva, identidade para outro. 

Quando as atribuições advindas dos outros não coincidem com as percepções, 

com as crenças estabelecidas e, portanto, não há aderência entre aquilo que se espera 

dos sujeitos e o que eles realmente acreditam, estabelece-se o que Dubar (2005) 

denomina de estratégias identitárias. Estas são mecanismos para minimizar os conflitos 

entre as atribuições (que acontecem com o indivíduo e os outros significativos – 

transição externa, objetiva), pertenças (transação interna subjetiva – mecanismo que 

preserva identificações anteriores, identidade herdada) e o desejo de construir para si 

novas identidades no futuro, identidades visadas. 

Essas ideias têm contribuído para compreendermos o processo de constituição 

identitária profissional dos indivíduos nas organizações, uma vez que isso explica os 

modos de agir dos sujeitos nas diversas instituições, dados os variados papéis que 

assumem ao longo da trajetória individual e profissional. Nas palavras de Dubar (2005, 

p. XVII), 

(...) a socialização se torna um processo de construção, desconstrução 

e reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas de atividade 

(principalmente profissional) que cada um encontra durante a sua vida 

e das quais deve aprender a tornar-se ator.  

 

Determinada pela história de vida e pelo contexto em que está inserido o 

sujeito, a definição de si e do outro se dá mediante dois eixos de identificação: um 

sincrônico, que responde às influências imediatas do vivido, e um diacrônico, 

envolvendo as experiências pregressas do sujeito, que interferem na sua ação presente e 

na prospecção para o futuro. De acordo com Dubar (2005, p. XXI), a dualidade entre 

aquilo que é atribuído pelo outro (socialização relacional) e as identificações 
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“reivindicadas por si e submetidas ao reconhecimento de outrem (socialização 

biográfica) se dá de forma complexa e problemática”. 

Também as autoras Placco, Almeida e Souza (2011), em pesquisa sobre o CP e 

a formação continuada, referem-se às tensões que os CPs experimentam em seu 

processo de constituição identitária.  

Sem formação específica, os CPs tentam aprender a exercer o seu papel na 

prática, contando com as iniciativas das Secretarias de Educação para capacitá-los. No 

entanto, trata-se de ações isoladas que dependem do entendimento dos gestores. Além 

disso, os CPs, no exercício de suas funções, podem aderir ou não às atribuições que lhes 

são conferidas, o que determina uma tensão permanente, pois há um jogo de forças entre 

o biográfico e o relacional. Sendo assim, devido às inúmeras atribuições assumidas, os 

CPs não reconhecem o seu papel, ficando em segundo plano uma das funções mais 

importantes desse profissional – a formação continuada –, e evidencia-se que o CP vive 

uma crise de identidade. 

Em relação às tensões que experimentam os CPs no exercício de suas funções, 

Placco, Almeida e Souza (2011) classificam-nas como: internas à escola – demandas do 

professor por ajuda versus demandas burocráticas da direção; externas à escola – 

imposições do sistema versus percepção que o CP tem da necessidade da escola; 

originárias das visões, necessidades e expectativas do próprio CP – entre o que ele 

deseja e o que precisa saber. Tais resultados levam-nos a pensar sobre as dificuldades 

dos sujeitos em identificar e assumir suas reais funções, o que prejudica a consolidação 

da identidade profissional do CP, pois, sem a devida consciência de seu papel, 

dificilmente a Coordenação Pedagógica poderá legitimar sua presença no espaço 

escolar. 

No que tange à constituição da identidade do CP, as autoras consideram que 

deve acontecer no exercício da função, na relação que o CP estabelece com as 

atribuições, levando em conta a história da profissão, a experiência na relação com 

outros coordenadores, a legislação, a literatura especializada, as pesquisas e as 

interações que ele empreende com o sistema escolar.  

Tendo em vista as ideias de Marcelo (2009), Dubar (2005) e Placco, Almeida e 

Souza (2011), para compreender o processo multifacetado da constituição da identidade 

profissional, faz-se necessário abordar em profundidade os contextos sociais, afetivos e 

culturais que permeiam as ações do CP. Isso inclui como se dá o processo de 
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assimilação do conhecimento desse sujeito, como ele se apropria do seu trabalho e 

possui clareza do seu papel, qual o sentido que atribui à forma de atuar no mundo, 

mediante as atribuições que lhe são delegadas, e de que forma a atividade profissional é 

conduzida para atingir os objetivos da Coordenação Pedagógica, em correspondência 

com o PPP da instituição em que o CP atua.  

No que se refere à formação continuada do CP, Placco, Almeida e Souza 

(2011) manifestam que a formação em serviço, em sentido geral, se consolida mediante 

a troca de experiências com os pares e sob a orientação constante de um supervisor. 

Essa formação possui um caráter específico, já que conteúdos como identidade 

profissional, estratégia de formação e de ensino, relações interpessoais, construção e 

gestão de grupo, planejamento, estratégias de avaliação, instrumentos metodológicos, 

domínios de fundamentos da educação e conhecimentos didáticos, tematização da 

prática, questões da sociedade, da infância e adolescência (aprendizagem e 

desenvolvimento) e troca de experiências são essenciais na formação do CP.  

As autoras recomendam que a formação do CP deve ser incluída  no âmbito 

das políticas públicas. Para isso, torna-se necessário:  

- Legitimar a função do CP, acrescentando ao Plano Nacional de Educação 

(PNE) as atribuições privativas do CP e sua formação;  

- Regulamentar a profissão do CP por meio de legislação específica com as 

definições: função, carreira, modo de acesso ao cargo, base de salários, formação e 

diretrizes curriculares dessa formação;  

- Discutir os pré-requisitos para que alguém possa ser CP;  

- Rediscutir a questão da formação inicial dos CPs, que hoje é deficitária; 

- Rediscutir a formação continuada específica do CP do ponto de vista de suas 

funções privativas, de sua atuação junto a professores, em diferentes níveis de ensino e 

áreas do conhecimento; 

- Estabelecer módulos de funcionamento nas escolas, prevendo funcionários de 

apoio que garantam o bom desempenho das funções administrativo-burocráticas da 

escola; 

- Melhorar as condições objetivas de trabalho dentro da escola no que diz 

respeito à estrutura física e à composição de equipes;  

- Investir em novos estudos sobre Coordenação Pedagógica; 

- Discutir e aprofundar a compreensão sobre a função social da escola. 
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Como podemos observar, essas recomendações consideram a legitimação do 

CP como profissional, seu campo de atuação, sua formação inicial e continuada, enfim, 

todas as esferas que a Coordenação Pedagógica abarca. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 
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Neste capítulo, descrevemos o percurso metodológico para investigar a 

formação continuada desenvolvida pelo CEFAPRO de Cáceres, focalizando o processo 

de constituição identitária do CP. Sendo assim, procuramos compreender como o sujeito 

CP se constitui, como ele se forma e como promove modificações em seu meio, 

capturando o movimento de tensão na identificação desse profissional com as funções 

que lhe são atribuídas e aquelas que ele acredita que deve assumir. Isso nos fez adotar 

uma postura que ressalta a preocupação com “a crítica e o conhecimento crítico que 

promovam a transformação da realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 

histórico-social” (FRIGOTTO, 1997, p. 81). 

Nessa perspectiva, procura-se compreender a realidade na dinâmica de forças 

que constituem o ser humano, o meio e as relações decorrentes entre ambos, o que 

implica estabelecer a correspondência entre o problema, o objeto e o método de 

investigação, de modo que esse se constitua, no dizer de Souza e Andrada (2012, p. 18), 

“(...) a um só tempo, em ferramenta e resultado de investigação (...)”.  

Dessa maneira, buscamos com esta pesquisa estar de acordo com a perspectiva 

de Vigotski (1995, p.6, apud SOUZA; ANDRADA, 2012), de que “(...) estudar algo 

historicamente significa estudá-lo em movimento no seu desenvolvimento histórico. 

Essa é uma exigência fundamental do método dialético”, adotado nesta pesquisa. 

Partindo dessa proposição, procuramos analisar a dinâmica que acontece na 

formação continuada do CP e no processo de sua constituição identitária. De acordo 

com Souza e Andrada (2012, p.19
4
), esse tipo de análise possibilita:  

 

(...) conhecer o sujeito em seu movimento, nas relações que estabelece 

em seu contexto, investigando as condicionantes dessas relações, visto 

serem elas que promovem a emergência do sujeito tal como se 

manifesta. Deste modo, sujeito e realidade se imbricam em um 

processo de constituição mútua. Assim o método deve focalizar as 

relações, pois é nelas que o movimento entre o singular e o coletivo se 

expressa. 

 

Procuramos, então, deter o olhar no todo e nas partes para compreender o 

fenômeno estudado, neste caso, a proposta de formação continuada praticada pelo 

                                                 
4
Souza, V. L. T; Andrada, P. C. de. Contribuições de Vigotski para a compreensão do psiquismo. São 

Paulo: 2012. (no prelo) 
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CEFAPRO de Cáceres dirigida para os CPs. Para tal, traçamos um caminho teórico-

metodológico que nos aproximasse do objeto de estudo, determinando que tivéssemos 

em conta a instituição investigada e seu contexto social, as características dos principais 

sujeitos estudados e as considerações dos sujeitos vinculados ao CP sobre o seu 

trabalho. Esses aspectos foram iluminados pelas ideias dos autores estudados no 

Capítulo 1 deste trabalho. 

Ademais, esta proposta de trabalho determinou que se levasse em conta a 

relação intrínseca entre a trajetória profissional da pesquisadora como CP, suas leituras 

primeiras e posterior aprofundamento teórico. Consideraram-se, ainda, as formas de 

acessar o objeto de estudo, delimitando-o mediante aproximação dos espaços e sujeitos 

estudados; o modo de traçar estratégias de coletas de dados em consonância com a 

postura epistemológica assumida; e de considerar os determinantes individuais, 

profissionais e institucionais que concorrem para o processo de constituição identitária 

profissional, bem como as proposições teóricas resultantes desse movimento.  

Na sequência, apresentamos o espaço investigado e seus atores sociais, os 

procedimentos utilizados para realização da coleta de dados e o plano de análise.  

 

2.1 – Caracterização do CEFAPRO de Cáceres 

Criado pelo Decreto 2.319/1998 e transformado em unidade administrativa da 

SEDUC/MT por força da Lei 8.405/2005, o CEFAPRO de Cáceres atende 54 escolas 

distribuídas em 12 municípios, localizados na região centro-oeste do Estado: Cáceres, 

Curvelândia, Araputanga, Lambari D‟Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol 

D‟Oeste, São José dos Quatro Marcos, Porto Espiridião, Glória D‟Oeste, Indiavaí e 

Reserva do Cabaçal. O CEFAPRO de Cáceres orienta e acompanha a formação 

continuada de aproximadamente 2.377 profissionais docentes e não-docentes. 

A estrutura organizacional do CEFAPRO de Cáceres possui uma equipe 

gestora integrada por um diretor, uma secretária e uma coordenadora de formação 

continuada; uma equipe de assessores pedagógicos que atuam nas cidades vinculadas ao 

polo; um conselho deliberativo da comunidade escolar, representado por dois 

professores: um presidente e um tesoureiro; um conselho fiscal, representado por três 

professores; uma equipe pedagógica, formada por 32 professores formadores; a equipe 

administrativa, composta por um quadro de oito funcionários que atendem aos setores 

de limpeza, vigilância e técnico administrativo educacional. 
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Em relação às estratégias de trabalho do CEFAPRO, estas se realizam por meio 

de projetos e programas, sendo que estes últimos se desenvolvem em parceria com o 

Governo Federal
5
. O Projeto Sala de Gestores, por exemplo, oferece formação 

continuada aos diretores, aos CPs das escolas e aos assessores pedagógicos do 

CEFAPRO, cujo responsável é o coordenador de formação continuada. Já o Projeto 

Sala de Educador está destinado a todos que compõem o quadro funcional da escola; 

acontece em cada unidade de ensino e fica sob a responsabilidade dos CPs. Vale 

informar que os dois projetos mencionados estão relacionados diretamente com o lócus 

de estudo de nossa pesquisa. 

 

2.2 - O lócus do estudo  

O Projeto Sala de Gestores, criado em 2010, representa uma iniciativa do 

CEFAPRO de Cáceres para promover formação continuada em serviço aos gestores: 

diretores das escolas, assessores pedagógicos do polo e CPs das instituições escolares. 

Posteriormente, em 2011, a SEDUC/SUPF/MT estendeu essa experiência aos demais 

CEFAPROs do Estado. 

Os encontros da Sala de Gestores do polo de Cáceres desenvolvem-se nas 

cidades de Cáceres (na sede do CEFAPRO) e Mirassol D‟Oeste (numa escola estadual). 

Nos encontros de Cáceres, participam gestores dos municípios de Curvelândia, Lambari 

D‟Oeste, Rio Branco e Salto do Céu; nos encontros de Mirassol D‟Oeste, tomam parte 

os gestores de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Porto Espiridião, Glória 

D‟Oeste, Indiavaí e Reserva do Cabaçal
6
. Em média, entre 45 e 50 gestores participam 

dos encontros. De acordo com a proposta do CEFAPRO de Cáceres, o Projeto Sala de 

Gestores está estruturado em 40 horas, distribuídas em cinco encontros ao longo do ano, 

sendo que cada um tem a duração de oito horas de formação. 

O Projeto Sala de Educador, por sua vez, é oriundo do Projeto Sala de 

Professor, criado em 2003 pela SEDUC/MT para promover formação continuada aos 

professores. Após a promulgação da Lei 12.014 da SEDUC/MT, que reconhece os 

funcionários das escolas como profissionais da educação e sob a justificativa de 

considerar “a escola como espaço de formação coletiva, em que todos precisam se 

                                                 
5
 Esses programas não foram especificados por não fazerem parte desta investigação. 

6
 Em atendimento às solicitações dos gestores, segundo a Coordenadora de Formação Continuada, os 

encontros promovidos pela Sala de Gestores podem variar de cidade a cada período. 
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formar continuamente” (MATO GROSSO, 2010, p.23), o Projeto Sala de Professor 

passa, em 2010, a chamar-se de Sala de Educador. O Projeto tem como finalidade:  

(...) criar espaço de formação, de reflexão, de inovação, de pesquisa, 

de colaboração, de afetividade, etc., para que os profissionais docentes 

e funcionários possam de modo coletivo tecer redes de informações, 

conhecimentos, valores e saberes apoiados no diálogo permanente, 

tornando-se protagonistas do processo de mudança da sua prática 

educativa (MATO GROSSO, 2010, p. 24). 

 

Conforme o Parecer Orientativo/2012, o Projeto Sala de Educador é de 

responsabilidade do CP, acompanhado pelo diretor da escola; participam da formação 

os professores, os funcionários da escola e os professores formadores do CEFAPRO. 

Essa formação acontece nas unidades escolares, sendo que cada uma organiza a seu 

modo a formação em serviço e todas devem cumprir uma carga horária mínima de 80 

horas ao ano, distribuídas equitativamente nos dois semestres letivos.  

Segundo determinação da SEDUC/MT, as proposições decorrentes do Projeto 

Sala de Educador devem ser oriundas de um diagnóstico realizado no coletivo e devem 

considerar o PPP, o Plano de Desenvolvimento da Escola, os indicadores do IDEB, do 

ENEM, da Provinha Brasil e do SIGA. Tudo isso é articulado às Orientações 

Curriculares da Educação Básica de Mato Grosso.  

Vale ressaltar que as escolas do Estado contam com a equipe de professores 

formadores e com a coordenadora de formação continuada do CEFAPRO para orientar, 

acompanhar e validar os projetos elaborados pelas escolas. Ao final de cada ano letivo, 

as escolas emitem certificados referentes ao Projeto de formação continuada Sala de 

Educador, em conformidade com a frequência mínima de participação (75%), e os 

enviam ao CEFAPRO para que proceda ao chancelamento. 

Em considerando esses dois contextos de formação (a Sala de Gestores e a Sala 

de Educador) e orientando-nos pelo pressuposto apresentado por Placco (2011) de que a 

construção da identidade se dá na interação com o outro, ao longo de sua formação, 

optamos por investigar a participação dos diversos atores que integram a formação 

continuada do CP, tanto do ponto de vista daqueles que recebem formação junto com 

esse profissional, quanto da perspectiva dos sujeitos que recebem formação do CP. 

Condição que nos fez incluir como informantes em relação aos CPs, os diretores de 

escola, os professores formadores do CEFAPRO, os professores e funcionários não-

docentes. 
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2.3 – Os sujeitos pesquisados 

A presente pesquisa inclui dados obtidos a partir de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 20 CPs de 14 escolas, cinco diretores de escola e 

quatro professores formadores do CEFAPRO de Cáceres, bem como dados de 

questionários aplicados a 59 professores e 10 funcionários não-docentes 

(administrativos, técnicos, merendeiras, pessoal de manutenção e limpeza) de três 

escolas. Ao longo das análises do material discursivo dos sujeitos estudados, optamos 

por identificá-los da seguinte forma: CP (coordenadores pedagógicos), DE (diretores de 

escola), PFC (professores formadores do CEFAPRO), P (professores), FND 

(funcionários não-docentes). 

Dado o objeto de estudo – a formação continuada dos CPs voltada para sua 

constituição identitária –, fomos buscar as atribuições que os professores formadores do 

CEFAPRO, diretores, professores e funcionários não-docentes conferem ao CP. São 

esses sujeitos que nos podem fornecer valiosas informações para compreender a relação 

estabelecida entre as atribuições e as pertenças do CP (DUBAR, 2005). Assim, convém 

ressaltar que os CPs representam os principais sujeitos estudados e que os demais (DEs, 

PFC, P e FNDs) se caracterizam como informantes nesta pesquisa. Por isso, 

contemplamos unicamente os dados sociodemográficos dos CPs. 

 

2.3.1 – Dados sociodemográficos dos CPs 

Para caracterização dos CPs, realizamos um mapeamento acerca de sexo, 

idade, nível de escolaridade, tempo de serviço na educação e tempo de serviço nos 

cargos ocupados.  

Como podemos observar nas Tabelas 1, 2, 3 e 4, há predominância do sexo 

feminino no grupo estudado; os CPs entrevistados estão todos acima dos 35 anos, com 

tempo de serviço que varia entre nove e 29 anos, o que implica dizer que não se trata de 

um grupo recém-chegado à educação; quase a metade dos CPs é pouco experiente (até 

dois anos), e só cinco deles possuem mais de seis anos nessa função.  

 

Sexo Nº. de CPs %  

Feminino 16 80% 

Masculino 04 20% 

Tabela 1 – Sujeitos por Sexo 
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Idade Nº. de CPs %  

35 - 38 anos 02 10% 

42 - 45 anos  09 45% 

46 - 49 anos 07 35% 

54 - 56 anos 02 10% 

Tabela 2 – Coordenadores Pedagógicos por Idade 

 

 

Tempo de Serviço Nº. de CPs %  

09 - 12 anos 02 10% 

14 - 18 anos  03 15% 

21 - 25 anos 15 75% 

Tabela 3 – Tempo de Serviço na Educação de Coordenadores Pedagógicos 

pesquisados 

 

 

Tempo de Serviço Nº. de CPs %  

até 1,5 ano 06 30% 

2 - 3 anos  06 30% 

4 anos 3 15% 

6 anos 2 10% 

8 anos 1 05% 

10 anos 2 10% 

Tabela 4 – Tempo de Serviço na Coordenação Pedagógica dos pesquisados 

 

As Tabelas 5 e 6 fornecem dados sobre a formação em graduação e pós-

graduação dos CPs.  

 

Área de Estudo Graduação %  

Licenciatura em Pedagogia 09 45% 

Licenciatura em Pedagogia e História 01 05% 
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Licenciatura em Letras 04 20% 

Licenciatura em Geografia 03 15% 

Licenciatura em História 02 10% 

Licenciatura em Ciências Biológicas 01 05% 

Tabela 5 – Coordenadores pedagógicos de acordo com curso de graduação 

 

 

Especialização CPs %  

Psicopedagogia 03 15% 

Meio Ambiente 03 15% 

Didática Geral 03 15% 

Gestão Escolar em Psicologia da Educação 02 10% 

Historiografia Mato-grossense 01 05% 

Planejamento Educacional 01 05% 

Educação a Distância 01 05% 

Métodos e Técnicas do Currículo do Ensino 

Fundamental 

02 10% 

Metodologia de I a IV do Ensino Fundamental 03 15% 

Linguística 02 10% 

Educação Especial 01 05% 

Educação Infantil 01 05% 

Coordenação Pedagógica 01 05% 

Tabela 6 – Coordenadores Pedagógicos pesquisados de acordo com curso de 

Especialização por Área de conhecimento 

 

Como podemos apreciar, a metade dos CPs é licenciada em Pedagogia e o 

restante possui licenciatura em outras áreas. No que se refere à pós-graduação, dos 20 

CPs entrevistados, só um não possui especialização, cinco possuem mais de uma 

especialização, e 14 têm uma (Tabela 6); somente três CPs possuem pós-graduação 

vinculada com a Gestão Escolar, sendo que um deles tem pós-graduação específica em 

Coordenação Pedagógica. O restante dos CPs possui pós-graduação em áreas que estão 

ligadas ao processo de ensino e aprendizagem escolar.  

A Tabela 7 mostra que 40% dos CPs coordenam mais de um nível de ensino 

(oito dos 20 CPs coordenam até dois níveis de ensino) e três (15%) coordenam três 

níveis. 
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Níveis de Ensino CPs % 

Fundamental I 05 25% 

Fundamental II 01 05% 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 03 15% 

Ensino Médio 03 15% 

Fundamental I e II 04 20% 

Fundamental II e Ensino Médio 01 05% 

EJA, Fundamental II e Ensino Médio 03 15% 

Tabela 7 – Níveis de Ensino coordenados por Coordenadores Pedagógicos 

pesquisados 

 

Para concluir os dados sociodemográficos, no Quadro 3, apresentamos a 

distribuição dos CPs entrevistados por escolas e cidades correspondentes ao polo de 

Cáceres.  

Quadro 3: Distribuição de Coordenadores Pedagógicos entrevistados por 

escolas e  cidades. 

CIDADES DO 

POLO DE 

CÁCERES 

N⁰ DE 

ESCOLAS 

POR 

CIDADE 

N⁰ ESCOLAS 

VISITADAS 

N⁰ DE 

CPs POR 

CIDADE 

N⁰ DE CPs 

ENTREVISTADOS 

Cáceres 16 06 30 10 

Mirassol 

D‟Oeste 

09 03 15 04 

Reserva do 

Cabaçal 

01 01 02 02 

Curvelândia 01 01 02 01 

 Lambari 

D‟Oeste 

01 01 01 01 

Salto do Céu 02 01 03 01 

Rio Branco 02 01 03 01 
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As entrevistas com CPs e diretores de escola abrangeram sete das 12 cidades 

incluídas no polo de Cáceres, quatro cidades localizadas dentro de um raio de 102 km e 

três localizadas a distâncias entre 119 km e 175 km de Cáceres, envolvendo 14 escolas 

das 32 localizadas nas cidades visitadas (43,75%), sendo que 35,81% dos CPs das 

escolas dessas cidades foram entrevistados.  

Em relação às observações no Projeto Sala de Educador e aos questionários 

aplicados aos professores e funcionários não-docentes, esses instrumentos foram 

utilizados em três escolas estaduais do município de Cáceres. Ressaltamos que não 

foram estabelecidos critérios específicos para selecionar as escolas a serem visitadas. 

Para essa escolha, aproximamo-nos dos CPs nos intervalos das observações realizadas 

na Sala de Gestores e verificamos com eles a presença ou não do Ensino Fundamental I 

e II e do Ensino Médio em suas escolas, bem como a abertura destas para a realização 

da pesquisa. 

As questões inseridas nos instrumentos mencionados foram elaboradas tendo-

se em conta os objetivos da pesquisa e considerando-se a delimitação do objeto de 

estudo, o aprofundamento nas leituras em relação a esse objeto e os documentos oficiais 

da SEDUC/MT relacionados à formação continuada no Estado.   

 

2.4 - Procedimentos 

Antes de procedermos à coleta de dados, na elaboração dos instrumentos de 

pesquisa, foram considerados os seguintes documentos: Plano de Desenvolvimento 

Pedagógico do CEFAPRO de Cáceres de 2011, Parecer Orientativo da Sala de 

Educador de 2012, Diário Oficial de Mato Grosso (2008) e Orientações Curriculares do 

Estado de Mato Grosso (2010).  

Com o Plano de Desenvolvimento Pedagógico do CEFAPRO de Cáceres, 

pudemos obter informações sobre a estrutura organizacional da instituição, o plano de 

formação continuada para atendimento às escolas vinculadas ao polo, a proposta de 

interação entre o CEFAPRO e escolas da região, como também sobre as dificuldades 

encontradas para executar as ações a serem desenvolvidas por esse órgão formador. No 

que se refere ao Parecer Orientativo/2012, este traz as diretrizes para a construção, 

TOTAL  32 14 (43,75%) 56 20 (35,71%) 
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desenvolvimento e avaliação do Projeto Sala de Educador que acontece nas escolas. O 

Diário Oficial de 2008 contém as atribuições do CP e as determinações acerca do 

processo de eleição e distribuição desse profissional por escola, além das atribuições do 

coordenador de formação continuada e do professor formador do CEFAPRO.  

Os instrumentos foram aplicados na seguinte sequência: observação na Sala de 

Gestores, entrevistas com os CPs, entrevistas com os diretores de escolas, observação na 

Sala de Educador, entrevistas com os professores formadores do CEFAPRO e 

questionário aplicado aos professores e funcionários da escola. A pesquisa de campo 

propriamente dita teve início em setembro de 2011, encerrando-se em maio de 2012. 

Os instrumentos foram aplicados em correspondência com as exigências da 

ética científica, e todos os sujeitos participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE II). 

 

2.4.1– A observação na Sala de Gestores 

A escolha da observação justifica-se pelo fato de esse instrumento viabilizar o 

registro das estratégias de formação continuada destinadas aos CPs, a percepção das 

formas de interação entre formadores e formandos e a visualização das condições físicas 

do ambiente, considerando a disposição no desenvolvimento das atividades planejadas. 

Essa técnica foi utilizada na coleta de dados na Sala de Gestores e Sala de Educadores. 

Ao observarmos o Projeto Sala de Gestor, pretendemos identificar: 

- Quais as atividades realizadas nos encontros;  

- Quais os procedimentos adotados no desenvolvimento dessas atividades; 

- Como são delimitados os conteúdos e métodos;  

- Como se dá o processo de comunicação entre os formadores/formandos (se 

existem trocas, discussões, leituras prévias dos conteúdos a serem desenvolvidos);  

- Como se dá a organização do tempo para essa formação; 

- Que conteúdos incidem sobre o processo identitário, especialmente no que se 

refere às atribuições conferidas aos CPs e àquelas que esses profissionais tomam para si. 

A forma de registro adotada nas observações foi a escrita direta dos episódios 

presenciados. As observações realizadas no Projeto Sala de Gestores aconteceram entre 

setembro de 2011 e abril de 2012, perfazendo um total de 48 horas (seis encontros de 

oito horas).    

Na observação na Sala de Educador, procuramos saber:  
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- Quem participa da formação continuada; 

- Quais as condições materiais para a efetivação desse projeto; 

- Como são selecionadas as temáticas a serem trabalhadas na formação 

continuada; 

- Como se trabalham na formação continuada as questões referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem; 

- Quais as atividades que são desenvolvidas nos encontros e se essas atividades 

correspondem às estratégias emanadas do Projeto Sala de Gestores; 

- Como é o desempenho dos CPs no Projeto Sala de Educador. 

As observações na Sala de Educador aconteceram em três escolas estaduais do 

município de Cáceres, no período de abril a maio de 2012, perfazendo um total de 46 

horas (24 horas na Escola A, 12 horas na Escola B e 10 horas na Escola C). 

As três escolas observadas funcionam nos três turnos: matutino, vespertino e 

noturno. A Escola A possui três CPs e 980 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O quadro funcional dessa escola 

é composto por 78 profissionais que ocupam cargos como professores, gestores, pessoal 

técnico-administrativo e pessoal de apoio.  A Escola B conta com dois CPs, possui 

aproximadamente 632 alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental e EJA; 

seu quadro funcional é composto por 50 profissionais. Já a Escola C possui três CPs, 

1.240 alunos, atende o Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA e possui 77 

profissionais. 

 

2.4.2 - A entrevista 

Guiando-nos pelo pressuposto de que “(...) o eu se constrói na relação com o 

outro, em um sistema de reflexos reversíveis, em que a palavra desempenha a função de 

contato social, ao mesmo tempo em que é constituinte do comportamento social e da 

consciência” (MOLON, 2010, p. 83), procuramos entrevistar, além dos próprios CPs, 

cinco diretores de escola e quatro professores formadores do CEFAPRO. As perguntas 

(APÊNDICES VII, IX e XI) dizem respeito ao papel do CP, ao seu preparo para 

assumir a função, às condições de trabalho e à formação em serviço que esse 

profissional recebe da SEDUC/MT. 

Para a realização das entrevistas com os CPs, tivemos a preocupação de 

primeiro levar os sujeitos a pensar sobre seu papel e a formação continuada em serviço. 
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Para tanto, estabelecemos uma estratégia que envolveu quatro momentos. No primeiro 

momento, foi solicitado ao CP que completasse, por escrito, três frases inconclusas: 1) 

“Ser coordenador pedagógico para mim é...”; 2) “Em cursos de formação continuada, o 

que favorece a minha aprendizagem é...”; 3) “Em cursos de formação continuada, o que 

não favorece a minha aprendizagem é...”. No segundo momento, pedimos que os CPs 

respondessem, também por escrito, a seguinte pergunta: 4) “Você poderia mencionar o 

que traz dificuldade para você aprender?”. Posteriormente, foi apresentada aos CPs uma 

série de alternativas (A, B, C, D, E, F, G – Tabela 8) em relação às estratégias de 

formação para que eles demarcassem, por ordem crescente, em que momentos 

(“quando...”) se sentiam mais contemplados para aprender. Aqui, demos oportunidade 

aos CPs de incluírem outras estratégias (H, I, J,...), caso as alternativas oferecidas não as 

mencionassem.   

 

A Quando assisto a uma palestra que se relaciona com minha 

experiência individual e profissional. 

 

B Quando há dinâmica de grupo em que eu me sinto provocado/a.  

C Quando recebo previamente o material a ser trabalhado na 

formação. 

 

D Quando troco experiências, converso com meus pares e encontro 

soluções para os problemas enfrentados no cotidiano de trabalho. 

 

E Quando reflito sobre o que se passa comigo.  

F Quando tenho oportunidade de pôr em prática o que foi 

proposto. 

 

G Quando saio da formação com indicativos de leituras, sugestões 

de encaminhamentos, etc. que me ajudam na execução das 

minhas atividades pessoais e profissionais. 

 

H   

I   

J   

Tabela 8 - Estratégias de formação que favorecem a aprendizagem dos 

Coordenadores Pedagógicos 

 

Esses três momentos tinham a finalidade de preparar os CPs para responderem 

as questões da entrevista semiestruturada (quarto momento), relacionadas à identidade e 
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à formação continuada, ou seja, à formação que esse profissional “recebe” pelo 

CEFAPRO de Cáceres (APÊNDICEVII). 

O roteiro das perguntas foi elaborado a partir de dois eixos: um com perguntas 

referentes às percepções dos CPs sobre seu papel (plano subjetivo), e o outro (plano 

objetivo) abordando o desenvolvimento das práticas de formação estabelecidas pelo 

CEFAPRO de Cáceres, Projeto Sala de Gestores e Projeto Sala de Educador. 

Pretendíamos ouvir a voz dos CPs acerca do seu trabalho e da formação recebida, 

entendendo que o falar de si possibilita ao sujeito um pensar sobre o seu ser e agir 

profissional, provocando um movimento que se reflete dialeticamente na interação entre 

o subjetivo e o objetivo (SOUZA; ANDRADA, 2012). 

Nesse sentido, utilizamos as seguintes perguntas: 

- Para você, qual o papel do coordenador pedagógico?  

- Você recebeu algum preparo (formação) para exercer a função de 

coordenador pedagógico? (Caso a resposta seja positiva, você poderia falar sobre esse 

processo de formação?) 

- Na sua escola, qual o papel que você, como coordenador pedagógico, exerce 

junto aos seus professores?  

- Como você se sente na função de coordenador pedagógico?  

- Tendo em conta a sua realidade, quais os maiores desafios para exercer a 

função de coordenador pedagógico? 

- Ao longo deste ano (2011), o CEFAPRO, por intermédio do Projeto Sala de 

Gestores, promoveu alguns encontros de formação de que talvez você tenha tido 

oportunidade de participar. Diante disso, em que medida esses encontros contribuíram 

para sua atuação como coordenador pedagógico? (Ou seja, os procedimentos adotados 

nessa proposta de formação ajudam-no/a na execução de suas atividades como 

coordenador pedagógico?) 

- Os conteúdos trabalhados na formação continuada desenvolvida no Projeto 

Sala de Gestores contemplaram as suas necessidades como coordenador pedagógico? 

Você poderia exemplificar alguns em especial? 

- Diante das atribuições conferidas ao coordenador pedagógico, o que é 

necessário para a formação desse profissional?  
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- Recentemente, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 

SEDUC/MT, implantou as Orientações Curriculares para o Ensino. Em que medida a 

sua escola tem se guiado por essas orientações? 

- Tendo em vista a sua função de coordenador pedagógico e a proposta de 

formação continuada desenvolvida na Sala de Gestores, teria algo que você gostaria de 

sugerir ou reivindicar?  

 

2. 4.3- O questionário 

Pelo fato de os professores e funcionários não-docentes participarem da 

formação continuada organizada pelo CP, incluímos também esses sujeitos na 

investigação, o que nos levou a construir outro instrumento de coleta de dados: o 

questionário. Com a aplicação desse instrumento, pretendíamos conhecer o desempenho 

da Coordenação Pedagógica no processo de formação continuada, no Projeto Sala de 

Educador, assim como as atribuições conferidas ao CP pelos sujeitos investigados 

(APÊNDICE XIII). 

Uma vez descritos os procedimentos adotados para coleta de dados, 

procuramos organizar o material discursivo a partir de categorias, de tal forma que 

pudéssemos visualizar as atribuições conferidas aos CPs por eles próprios e pelos 

demais informantes entrevistados, bem como as pertenças dos CPs quanto ao seu papel 

e à formação continuada.  

 

2.5 - Plano de análise dos dados obtidos na pesquisa de campo 

Do material discursivo, exige-se rigor na descrição e análise sistemática, 

aprofundando-se o olhar sobre o discurso dos sujeitos para desvendar os significados 

das narrativas. Nesse sentido, encontramos na análise de conteúdo o campo de 

sustentação para adotar um caminho e seguir em busca da compreensão das falas dos 

sujeitos.  

Como essa técnica permite que o pesquisador crie suas estratégias de análise 

em conformidade com os objetivos que pretende atingir, amparamo-nos nas falas de 

Bardin (1977) para construir uma metodologia de análise para a presente pesquisa. Nas 

palavras da autora:  

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é 

um método muito empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica 

e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe o 
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pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras 

dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada 

ao domínio e ao objetivo pretendidos tem que ser reinventada a cada 

momento. (BARDIN, 1977, p. 31)  

 

Portanto, a estratégia adotada nesta pesquisa para análise dos dados considera 

um primeiro momento em que discorremos sobre a Política de Formação Continuada de 

Mato Grosso, seguido das características dos sujeitos, para posteriormente analisarmos 

como se desenvolve a formação continuada do CP (Categoria 1) e o desempenho desse 

profissional na formação continuada das escolas (Categoria 2). Ao analisarmos a 

formação continuada do CP, mostramos os resultados das observações do Projeto Sala 

de Gestores, integrados às percepções dos CPs acerca dessa formação e às percepções 

dos outros sujeitos envolvidos com o trabalho do CP, ou seja, os DEs, os PFCs, os Ps e 

os FNDs. Na sequência, apresentamos os resultados obtidos nas observações realizadas 

no Projeto Sala de Educador, entrelaçados aos resultados obtidos nas entrevistas e 

questionários. Finalmente, discorremos sobre uma experiência de intervenção da 

pesquisadora na formação continuada, vivenciada no Projeto Sala de Gestores, que 

resultou numa série de recomendações com vistas a aperfeiçoar o processo de formação 

continuada do CP, considerando como eixo norteador o processo de constituição 

identitária.  

Em relação à organização dos dados, as ações desenvolvidas foram as 

seguintes:  

- Escrita dos episódios observados na Sala de Gestores e Sala de Educador 

(APÊNDICES IV e VI) 
7
; 

- Gravação das entrevistas realizadas com os CPs, DEs e PFCs, seguida da 

transcrição integral das falas dos sujeitos; 

- As entrevistas dos 20 CPs foram organizadas por perguntas afins, em que 

reunimos as respostas em quadros e demarcamos, em negrito, a expressões que 

serviriam de elementos para compreender os significados das categorias, conforme 

exemplificamos no Apêndice VIII; 

- Para o material discursivo dos DEs e PFCs, reunimos em blocos as respostas 

dadas, para assim procedermos à análise por perguntas (APÊNDICES X e XII); 

                                                 
7
 Para efeitos de ilustração, inserimos nos Apêndices apenas um exemplo de observação realizada na Sala 

de Gestores e na Sala de Educador. 
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- As respostas (por escrito), extraídas dos questionários dos Ps e FNDs, foram 

organizadas em um quadro, conforme ilustra o Apêndice XIV. 

A intervenção da pesquisadora no Projeto Sala de Gestores surgiu no calor do 

desenvolvimento da pesquisa de campo, como resposta a uma proposta da 

Coordenadora de Formação do CEFAPRO de Cáceres às dificuldades que aquela 

coordenação vem apresentando em relação ao vínculo entre a teoria e a prática no que 

se refere à formação dos gestores. Planejamos quatro encontros, nos quais integramos à 

formação dos gestores o processo de constituição identitária. Aqui, levamos em conta as 

atribuições dos sujeitos, o seu contexto de atuação e suas percepções acerca da 

formação continuada, considerando as ideias de Placco (2006) e Dubar (2005). Vale 

informar que, nessa experiência de formação, os gestores (com exceção dos CPs) estão 

identificados como “Participantes”. Essa intervenção não teve a intenção de ser um 

experimento pedagógico, mas ofereceu a possibilidade de antecipar alguns resultados da 

pesquisa, apontando determinados aspectos metodológicos que podem auxiliar na 

construção de uma proposta de formação continuada voltada para os gestores escolares. 

Diante do exposto, este capítulo fornece dados acerca das características dos 

principais sujeitos em relação a seu campo de atuação, o lócus de pesquisa e seus 

informantes. Cabe agora inter-relacionar as percepções dos CPs com as condições 

estruturais em que acontece a sua formação e campo de atuação, o que se reflete no seu 

modo de perceber-se no papel, sobretudo na identificação com as atribuições que lhes 

são conferidas. Isso implica analisar o sujeito em seu movimento, investigando as 

relações estabelecidas com os demais sujeitos e procurando deter o olhar no todo e nas 

partes. (SOUZA; ANDRADA, 2012) 
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CAPÍTULO 3: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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A estratégia de análise assumida neste capítulo considera, em primeiro lugar, o 

contexto de formação em que se encontram os CPs e suas características, para em 

seguida esclarecer a situação da formação continuada dos CPs (Categoria 1) e o 

desempenho desses profissionais na escola (Categoria 2). Em ambas as categorias, 

buscar-se-ão elementos do processo de constituição identitária dos CPs envolvidos. 

Com a primeira categorização, pretendemos relacionar os resultados das 

observações efetuadas no Projeto Sala de Gestores com os dados aportados pelas 

entrevistas e questionários aplicados no que diz respeito às percepções dos DEs, PFCs, 

Ps, FNDs (informantes) e dos próprios CPs (principais sujeitos) acerca da formação 

recebida pelo CP, com vistas a dirigir a formação continuada da escola. Já com as 

observações realizadas no Projeto Sala de Educador e considerando os resultados 

obtidos nas entrevistas e questionários, pretendemos fazer uma análise do desempenho 

do CP como coordenador da formação continuada da escola.  

 

3.1 Apreciações sobre a Política de Mato Grosso em relação à formação do CP 

O Estado de Mato Grosso conta com uma política de formação continuada que 

demonstra alguns avanços no sentido de garantir que todas as escolas da Rede Estadual 

tenham CP, valorizar a escola como um lócus de construção do conhecimento, 

viabilizando meios para que a formação em serviço aconteça, e, sobretudo, oportunizar 

o protagonismo dos profissionais da educação na gestão do trabalho coletivo junto aos 

pares. Isso está em consonância com as proposições de Candau (1996), que discorre 

sobre a importância da escola como espaço formativo de construção de saberes e 

valoriza as experiências do professor na sua trajetória profissional.   

Ressaltamos a importante iniciativa da SEDUC/MT de contar com uma 

instituição formadora, a exemplo do CEFAPRO, para dar suporte às escolas na 

efetivação da proposta de educação instituída pelo Estado. O aparato governamental 

utilizado para que a formação continuada aconteça vem ao encontro das proposições de 

Davis, Nunes e Almeida (2011), que, entre outras iniciativas, apontam que a formação 

continuada deve ser assumida pela Secretaria de Educação, incorporando-a na jornada 

de trabalho.   

Em relação às atribuições do CP, indicadas no Capítulo 1 deste trabalho, elas 

vêm determinadas pela Lei Complementar 206, de 29/12/2004. Tais atribuições 
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convidam-nos a questionar sobre qual formação seria suficiente para atender a tantas 

demandas, pois o CP é responsável, na maioria das vezes, por mais de um segmento. 

Isso pressupõe um bom preparo, posto que, ao longo dos anos, as responsabilidades 

atribuídas a esse profissional só têm aumentado, requerendo não somente formação 

específica, como também a regulamentação do cargo, em que se definam: função, 

carreira, modo de acesso ao cargo, base de salários, formação e diretrizes curriculares 

dessa formação, como bem indicam Placco, Almeida e Souza (2011).  

Acrescido a isso, temos que considerar que qualquer professor licenciado pode 

exercer o cargo de CP, como reza a Portaria N° 257/08/GS/SEDUC/MT, Art. 26. 

Porém, há que se ter em mente que isso requer uma sólida formação inicial, associada a 

uma formação continuada específica que leve em conta a experiência e o ciclo de vida 

dos sujeitos imbricados na formação e nas múltiplas dimensões que envolvem o 

desenvolvimento profissional desse gestor docente (CANDAU, 1996; MARCELO, 

1999; PLACCO, 2006).  

Em correspondência com tudo que foi dito anteriormente, Placco, Almeida e 

Souza (2011) propõem que a problemática da formação do CP seja incluída no âmbito 

das Políticas Públicas para legitimar a sua função. Essas Políticas Públicas devem 

considerar, ainda, as condições de trabalho para que o CP exerça com eficiência suas 

funções, de modo que isso se reflita na melhoria da qualidade da educação.  

Finalmente, pensando-se em toda a complexidade do papel do CP na 

conjuntura da gestão escolar, a formação dirigida para esse profissional deve abarcar os 

princípios da formação continuada apregoados por Marcelo (1999), levando em conta as 

teses de Candau (1996), as dimensões de Placco (2006) acerca do desenvolvimento 

profissional docente, bem como as proposições de Dubar (2005) e Marcelo (2009) sobre 

identidade profissional. 

 

3.2 - As características dos sujeitos 

Pensar uma formação dirigida para os CPs exige ter em conta as características 

pessoais, cognitivas e relacionais desses sujeitos, considerando o contexto em que eles 

estão inseridos. Assim, respeitando esse princípio e visando a um aprofundamento sobre 

os principais sujeitos pesquisados neste trabalho, pudemos caracterizá-los, em sua 

maioria (80%), como pertencentes ao sexo feminino, com idade acima dos 35 anos e 

tempo de serviço na educação que varia entre os nove e 29 anos.  
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Baseando-nos nas etapas de desenvolvimento profissional por que passa o 

professor, segundo  Huberman (1989c, apud MARCELO, 1999) e considerando seu 

tempo de serviço na educação, os 20 CPs entrevistados deveriam ser considerados 

pessoas que estão numa etapa mais avançada da carreira; isso implicaria que eles 

estivessem mais conscientes de todos os papéis e funções que lhes são atribuídos, o que 

nem sempre acontece. Porém, no que diz respeito ao tempo de serviço na Coordenação 

Pedagógica, mais da metade dos sujeitos entrevistados (60%) é iniciante na função de 

CP. Na fase de estabilização da função, encontram-se 25% dos CPs, sendo esses que, 

segundo Huberman, apresentam mais segurança em lidar com a profissão. Os 15% 

restantes encontram-se na fase da experimentação ou diversificação, investindo na 

melhoria do desempenho profissional (os três CPs possuem especialização em Gestão 

Escolar e Coordenação Pedagógica, conforme ilustra a Tabela 6). 

No que diz respeito à formação, 50% dos CPs possuem Pedagogia, e o restante 

cursou licenciaturas, tais como História, Letras, Geografia e Ciências Biológicas. 

Evidencia-se, assim, a necessidade de uma reorientação das licenciaturas, no sentido de 

preparar os futuros profissionais para ocupar cargo de gestão, pois, apesar de a 

Pedagogia historicamente ser o curso que “prepara” os futuros gestores, esse trabalho 

tem deixado a desejar, como revelam Davis, Nunes e Almeida (2011). Já que a qualquer 

licenciado é dada a possibilidade de ocupar cargos de gestão, convém voltar um olhar 

mais atento à formação inicial para que o futuro gestor não chegue ao cargo totalmente 

despreparado e que, ademais, lhe que seja proporcionada a formação continuada 

específica. 

No que toca à continuidade nos estudos na pós-graduação, somente três 

sujeitos fizeram especialização em Gestão Escolar, revelando o pouco investimento do 

grupo como um todo na área da Coordenação Pedagógica. Por outro lado, a 

diversificação das especializações demonstra que o aprofundamento nos estudos se deu 

mais em decorrência da formação inicial do que pela necessidade de ocupar o cargo de 

gestão, indicando uma fragilidade no aprimoramento profissional. Acrescido a essa 

dificuldade, devemos considerar o fato de que, ao ingressarem na função de CP, 

segundo depoimento dos 20 sujeitos entrevistados, eles nem sequer contam com uma 

preparação inicial para assumirem o cargo. Muitos deles valem-se das experiências 

vividas e de iniciativas próprias para atuarem na função, como revelam os CPs abaixo, 
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quando perguntamos sobre a existência de um curso preparatório para o exercício da 

função: 

(...) Quando entrei, não, porque eu era diretor e aí fui ser coordenador. 

Só que li a normativa, quais são as minhas obrigações. (CP1)  

 

(...) Não. Não recebi por parte de ninguém, mas eu fui buscar. (CP 2) 

 

(...) Não. É assim, uma vivência, não é? Até lá na faculdade, não tem 

uma preparação para isso, não é? Então, as vivências, as leituras... 

Não é? Esses encontros... Então, a gente aos poucos vai aprendendo a 

lidar (...) com o processo. (CP 6) 
 

Sem preparo, sem uma formação específica que os ajude a exercer a função, os 

CPs tomam iniciativas próprias, configurando uma das razões por que poucos 

professores se aventuram a assumir tamanho desafio. Aqueles que o fazem enfrentam a 

precariedade da formação inicial, a ausência de um projeto de formação em serviço que 

atenda às peculiaridades da sua função, as resistências dos professores a quem 

coordenam e a falta de clareza sobre o seu papel. 

 É certo afirmar que, ao chegar à Coordenação Pedagógica, os CPs trazem 

crenças e modelos de gestão adquiridos na vivência como alunos e depois como 

professores. Ao assumirem o cargo, esses profissionais já passaram por uma prévia 

socialização do papel a ser exercido, como bem lembra Marcelo (2009) ao referir-se à 

preparação profissional para a docência. Portanto, cada CP constrói uma identidade 

própria, imprimindo um modo de relacionar-se e de compreender a gestão pedagógica 

que o diferencia dos outros CPs. Assim, podemos deduzir que, em se considerando a 

característica mutável da identidade, os CPs mudam seu jeito de ser ao longo da vida. 

Posto que inseridos num contexto social, os CPs sofrem e exercem influências sobre o 

meio – daí a importância da formação em serviço no processo de constituição identitária 

desse profissional. 

 

3.3 - Categoria 1: Formação do CP 

3.3.1 - As observações no Projeto Sala de Gestores  

Com o intuito de coletar informações para organizar o roteiro das observações 

na Sala de Gestores, foi realizada uma entrevista com a coordenadora de formação do 

CEFAPRO, perguntando-se sobre quem se responsabiliza pela formação e como é 

realizado o trabalho junto aos CPs. 
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Segundo a coordenadora de formação do CEFAPRO de Cáceres, responsável 

pelo Projeto Sala de Gestores, o trabalho de formação dos gestores organiza-se a partir 

de determinadas temáticas que são orientadas pela SEDUC/MT e também sugeridas 

pelos próprios participantes. Essas temáticas são desenvolvidas ao longo do ano e 

respondem a uma estratégia educacional assumida pelo Estado de Mato Grosso, que é o 

Ciclo de Formação Humana. Assim, no início do primeiro encontro do ano letivo de 

2011, foi fomentada a discussão sobre o Ciclo de Formação Humana, pois, segundo a 

coordenadora de formação, apesar de implantada há cerca de 10 anos no Estado de 

Mato Grosso, tal proposta ainda sofre incompreensões por parte dos gestores. Por 

consequência, os professores que são orientados pelos gestores apresentam resistências 

em levar a cabo o modelo de ensino adotado. No segundo momento do referido 

encontro, junto ao coletivo de gestores, foram levantadas as temáticas para serem 

desenvolvidas ao longo do ano. A partir daí, a própria coordenadora selecionou as 

temáticas que considerou mais importantes para trabalhar com o grupo de gestores. 

Porém, adiantou que o tema que envolve as relações interpessoais é o mais solicitado 

pelo grande grupo. 

Também nessa entrevista, a coordenadora de formação externou uma 

inquietação devido à falta de conhecimento, por parte de alguns gestores (e, nesse 

alguns, ela reforça que representa a grande maioria), professores e pais acerca das 

Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso, recentemente implantadas (em 

2010) pela SEDUC/MT. Também revelou que tomou para si a responsabilidade de 

trabalhar a temática sobre Relações Interpessoais, pelo fato de já ter conhecimento na 

área. Explicou, ainda, que iria desenvolver o tema, aliando-o ao conceito de identidade, 

tendo em vista as dificuldades enfrentadas nas relações estabelecidas tanto nas escolas 

pertencentes ao polo de Cáceres, quanto no CEFAPRO em que é gestora. Vale dizer que 

a coordenadora de formação era recém-chegada ao cargo por eleição, de modo que 

havia assumido a função no início de 2011, sendo que antes integrava o quadro de 

professores formadores do CEFAPRO.  

Diante das informações obtidas com a coordenadora de formação continuada 

do CEFAPRO de Cáceres, no ano de 2011, os eixos selecionados para trabalhar na Sala 

de Gestores no primeiro semestre foram: Ciclo de Formação Humana; Formação 

Continuada; Gestão Democrática e Avaliação da Aprendizagem. Já para o segundo 

semestre, em que aconteceram as observações, os temas desenvolvidos compreenderam: 
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Bullying e Violência nas Escolas, Relações Interpessoais e Amostra das práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas. No primeiro encontro do ano, sobre o Ciclo de 

Formação Humana, as questões em discussão tinham um caráter geral.  

Assim, as 48 horas de observação na Sala de Gestores envolveram quatro 

observações em 2011 (duas em Cáceres e duas em Mirassol D‟Oeste) e duas 

observações em 2012 (uma em cada um desses municípios). No que toca à participação 

dos CPs nos seis encontros, observou-se uma grande ausência no grupo de Cáceres, pois 

40% dos CPs da região se faziam presentes, com inexpressivo envolvimento nas 

discussões.  

Para organizar os resultados das observações do Projeto Sala de Gestores, 

consideramos pertinente começar essa descrição analisando primeiramente como foram 

trabalhadas as temáticas voltadas para o Ciclo de Formação Humana nos seis encontros 

observados, para, posteriormente, descrever e analisar pontualmente outras questões 

apreciadas em cada uma das observações. 

 

3.3.1.1 – 1ª e 2ª Observações (2011) 

Nos primeiros encontros nas duas cidades, foram trabalhados os temas 

Bullying, Indisciplina e Violência e Relações Interpessoais; nos segundos encontros nas 

mesmas cidades, os gestores das escolas apresentaram um painel sobre as práticas 

desenvolvidas nas escolas ao longo do ano de 2011.  

A primeira observação da Sala de Gestores aconteceu em Mirassol D‟Oeste. 

Na sessão da manhã, a coordenadora de formação continuada do CEFAPRO trabalhou, 

de forma teórica, a visão de alguns autores acerca das relações interpessoais. É de se 

destacar que, nessa intervenção, não se fez nenhuma referência à importância das 

relações interpessoais na escola, tampouco a aspectos relacionados com as condições 

objetivas na escola para propiciar um ambiente que motive todos a trabalharem pelo 

contínuo aperfeiçoamento da gestão escolar. 

Na sessão da tarde, um diretor de escola apresentou algumas experiências de 

escolas brasileiras em relação a Bullying, Indisciplina e Violência, sem fazer nenhuma 

conexão com o tema trabalhado no período matutino. Nesse encontro, pudemos 

constatar que, ao longo das explanações e exposições, havia conversas paralelas, 

expressões de cansaço, professores dormindo e entra e sai dos participantes. Também se 

pôde verificar que o espaço para discussão dos conceitos apresentados e a troca de 
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experiências foram pouco viabilizados. Apenas nos 30 minutos finais, foram solicitadas 

sugestões para os encontros seguintes e uma avaliação oral daquilo que havia sido 

trabalhado ao longo do dia. 

Uma semana após o encontro de Mirassol D‟Oeste, desenvolveu-se o mesmo 

encontro em Cáceres, sendo que as mesmas dificuldades encontradas em Mirassol 

D‟Oeste foram detectadas em Cáceres.  

No espaço destinado à avaliação desses encontros, os dois grupos (de Mirassol 

D‟Oeste e de Cáceres) tentaram socializar algumas medidas preventivas adotadas na 

condução da indisciplina nas escolas. Os professores também expressaram a 

importância desses encontros para o seu trabalho na gestão das escolas, pelo que 

solicitaram mais espaços para trocas de experiências e interlocução com a universidade, 

com o intuito de minimizar as dificuldades dos professores recém-formados que 

ingressam na rede pública. Tais sugestões foram apenas ouvidas, mas não foram 

registradas. 

 

3.3.1.2 – 3ª e 4ª Observações (2011) 

No que tange ao último encontro do Projeto Sala de Gestores, sobre amostra 

das práticas pedagógicas, observou-se que, tanto em Cáceres quanto em Mirassol, as 

exposições detiveram-se na projeção de fotos, vídeos e cartazes, evidenciando as 

atividades desenvolvidas pelas escolas. Em nenhum momento, houve pausa para 

reflexão sobre o impacto das atividades na vida da comunidade.  

Neste último encontro, nos municípios de Cáceres e Mirassol, a coordenadora 

de formação continuada solicitou uma avaliação oral dos cinco encontros realizados ao 

longo do ano. Dessa vez, os participantes pronunciaram-se individualmente, reforçando 

a necessidade de permanência daquele espaço de formação, tendo em vista as 

dificuldades que cada realidade enfrenta na superação dos problemas. No entanto, o 

registro das sugestões ocorreu apenas no último encontro de Mirassol D‟Oeste, em que 

foram gravadas as falas do grupo. 

Como podemos observar, os encontros na Sala de Gestores do ano de 2011, em 

que deveria acontecer uma formação continuada que ajudasse os gestores escolares a 

desenvolverem as atividades do Projeto-Político de suas escolas a partir do eixo central 

de Ciclo de Formação Humana, não contribuíram para desenvolver essa proposta, 

conforme identificado na amostra dos trabalhos. Ou seja, trabalhou-se durante o ano 
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apenas numa visão teórica, não se concretizando o trabalho em atividades e reflexões 

sobre elas, em relação ao posicionamento estratégico adotado. Como veremos 

posteriormente, nos resultados das observações na Sala de Educador nas escolas 

visitadas, em nenhum instante se desenvolveram atividades voltadas para o trabalho a 

partir dos eixos temáticos assumidos. Isso evidencia uma total desarticulação entre o 

que se faz na Sala de Gestores – formação continuada dos gestores para que eles possam 

desenvolver a formação continuada nas escolas – e o que ocorre na Sala de Educador – 

formação continuada dos professores e funcionários. 

 

3.3.1.3 – 5ª e 6ª Observações (2012) 

No primeiro encontro da Sala de Gestores de 2012, a Coordenação de 

Formação Continuada do CEFAPRO de Cáceres apresentou um relatório das atividades 

desenvolvidas por essa instituição, dirigiu a seleção dos eixos temáticos e fez a leitura 

para análise e discussão do Parecer Orientativo/2012 para a Sala de Educador, enviado 

pela SEDUC/SUPF/MT.  

O relatório apresentado incluiu uma lista das atividades desenvolvidas pelo 

CEFAPRO de Cáceres em 2011 e a descrição de cada uma delas. Sem fazer nenhuma 

avaliação do trabalho de formação continuada nas escolas, nesse encontro, a 

Coordenação de Formação insistiu em consolidar a estratégia de formação a partir do 

Ciclo de Formação Humana. Nada se discutiu sobre essa estratégia, ou seja, podemos 

pensar que houve uma cobrança do CEFAPRO de Cáceres para com seus gestores, mas 

não se discutiram naquele momento as dificuldades apresentadas nesse sentido, nem as 

vias para superá-las ao longo do ano. O único tópico que foi explicitado no final do 

encontro foram as dificuldades que o CEFAPRO de Cáceres tem encontrado na 

aprovação dos projetos de formação continuada (Projeto Sala de Educador), que fica 

sob a responsabilidade dos CPs. 

Apesar de a Sala de Educador representar um projeto institucional para atender 

a todos os segmentos da escola, esse entendimento não parece claro para os gestores. 

Segundo a coordenadora de formação do CEFAPRO/Cáceres, a construção e o 

desenvolvimento desse projeto têm apresentado problemas de ordem estrutural, indo 

desde a sua concepção, que muitas vezes atende a interesses localizados, até o 

enfrentamento das resistências dos professores em participar da formação, culminando 

com a própria escrita do projeto.  



83 

 

 

 

 

Sobre este último aspecto, a coordenadora de formação preparou uma atividade 

em que foram distribuídas cópias de fragmentos de projetos das escolas, juntamente 

com outras cópias de textos de autores utilizados nos projetos, sem as referências 

bibliográficas, isto é, a coordenadora questionou o uso inadequado da bibliografia ou a 

falta de referência à autoria dos textos. Ela refletiu sobre a gravidade do fato, 

posicionando-se administrativamente. Portanto, a partir daquele momento, ficou 

acordado que o CEFAPRO/Cáceres avaliaria cada projeto, devolvendo os que 

apresentassem esse tipo de problema para que fossem refeitos. 

Quanto ao procedimento adotado na escolha dos temas a serem estudados em 

2012, foi solicitado que os participantes mencionassem livremente aqueles que eles 

consideravam de mais urgência. Dessa vez, a relação de temas contemplados deu-se de 

forma diferenciada para os dois grupos. Assim, os gestores de Cáceres escolheram 

trabalhar com:  

- Enturmação e o papel do professor articulador nas escolas. Foi proposto que 

viesse um funcionário da SEDUC/MT para trabalhar com esse item; 

- Educação de Jovens e Adultos: planejamento e práticas de propostas 

pedagógicas a serem trabalhadas por área de conhecimento; 

- Aplicabilidade do Projeto Político-Pedagógico e a Gestão de Planejamento e 

Orçamento no sistema informatizado do Estado. Solicitou-se que esse fosse o primeiro 

tema a ser trabalhado, devido à dificuldade do grupo em lidar com essa tarefa; 

- Sugestões de práticas pedagógicas voltadas para a Educação no Campo; 

- Uma abordagem sobre Educação Especial.  

Já o grupo de Mirassol D‟Oeste escolheu os seguintes temas:  

- Capacitação para operar o Sistema Integrado de Gestão da Aprendizagem 

(SIGA); 

- Estratégias de avaliação da aprendizagem em correspondência com o modelo 

de ensino proposto pelo Ciclo de Formação Humana;  

- Discussão sobre valorização profissional docente, com ênfase no trabalho 

coletivo;  

- Estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na proposta teórico-

metodológica do Ciclo de Formação Humana, contemplando, sobretudo, a Educação do 

Campo; 

- Reflexões sobre gestão escolar. 
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Como podemos observar, a maioria das propostas sugere trabalhar o Ciclo de 

Formação Humana, o que indica que os gestores ainda não têm interiorizada a dinâmica 

dessa estratégia. 

Por meio de uma atividade desenvolvida pela coordenadora de formação, no 

encontro de Mirassol, foi detectada mais uma dificuldade que apresentam os gestores 

em relação à sua formação continuada. Após a escolha dos temas, a coordenadora 

dividiu os participantes em oito grupos e solicitou que escrevessem ao menos uma 

dificuldade encontrada nas escolas, sendo que, para cada dificuldade, fossem sugeridas 

ações e leituras (indicando os autores) que pudessem contribuir para a compreensão dos 

problemas apontados. Conforme pode ser constatado na transcrição a seguir, nem todos 

atenderam por completo ao solicitado. Foram mencionados os seguintes problemas, as 

ações correspondentes sugeridas para superá-los e os nomes dos autores que trabalham 

com cada problemática:  

 

Grupo 1. Inserir a comunidade no contexto escolar. Autores 

sugeridos: Paulo Freire e Rubem Alves; 

 

Grupo 2. Relação interpessoal: comunicação interna na escola. 

Autores sugeridos: Paulo Freire e Luckesi; 

 

Grupo 3. Modelo educacional do Estado não atende à demanda do 

campo. Ação: solicitar auxílio da SEDUC/MT na implantação de 

infraestrutura. Autores: Paulo Freire e Dicionário da Educação do 

Campo.    

 

Grupo 4. Indisciplina. Ação: Palestras de conscientização. Autores 

sugeridos: Augusto Cury e Paulo Freire; 

 

Grupo 5. Relações conflituosas entre alunos e professores. Ação: 

trabalhar temas sobre afetividade e respeito (criando laços entre 

professores e alunos) e promover a participação da família nas 

atividades da escola. Autores sugeridos: Içami Tiba e Paro.   

 

Grupo 6. Falta de entusiasmo dos professores para participar da 

formação continuada (“Hoje é dia da formação descontinuada”, 

conforme explicitam os professores de uma escola). Ação: sentar, 

conversar e sugerir um planejamento diferenciado na Sala de 

Educador;  

 

Grupo 7. Como lidar com o individualismo na escola? Ação: 

promover o trabalho coletivo nas escolas. Autor: Paulo Freire;  

 

Grupo 8. Dificuldade de construir o Projeto de Formação Continuada 

para ser desenvolvido na Sala de Educador. 
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Nessa estratégia, pode-se observar que os participantes revelaram dificuldades 

em relacionar os temas com os autores que eles mesmos sugeriram para serem 

estudados. Também é evidenciada a necessidade de desenvolver-se uma proposta de 

trabalho junto aos CPs para que possam conduzir a formação continuada junto às 

escolas. Paralelamente a isso, a nosso ver, faltou aos participantes uma preparação 

anterior ao encontro, de modo que cada gestor pudesse identificar, junto com sua 

realidade, as necessidades formativas a serem consideradas na Sala de Gestores. 

Acreditamos que a forma como foi conduzida a escolha dos temas não auxiliou os 

participantes a pensarem em profundidade sobre suas condições de trabalho.   

Além disso, há de se considerar que não houve nenhuma discussão acerca da 

seleção das temáticas. Foi assim que a coordenadora de formação solicitou ajuda da 

pesquisadora para organizar e desenvolver os quatro encontros correspondentes ao ano 

letivo de 2012, em Mirassol D‟Oeste, considerando as temáticas propostas pelos 

gestores. 

Diante de tal proposta, a pesquisadora provocou uma reflexão, estabelecendo 

um paralelo entre aquilo que os gestores de Mirassol D‟Oeste solicitaram para estudo e 

as dificuldades que eles mesmos apontaram. Em seguida, sugeriu que a coordenadora do 

CEFAPRO refletisse junto com o grupo sobre o trabalho realizado ao longo de 2011 

para avaliar os avanços, recomendando também a inclusão de temas referentes à 

formação continuada e à gestão pedagógica, tendo em vista a finalidade do Projeto Sala 

de Gestores. 

A pesquisadora ainda refletiu com a coordenadora sobre a estrutura da 

formação até então desenvolvida. Sugeriu que se propiciassem espaços para trocas de 

experiências e que fossem indicadas leituras prévias para cada encontro, além da 

viabilização de encaminhamentos práticos que auxiliassem os gestores no seu cotidiano, 

conforme vinham sinalizando os primeiros resultados da pesquisa em andamento.  

 

3.3.1.4. - Resumo analítico das observações no Projeto Sala de Gestores  

Em sentido geral, podemos sintetizar que as atividades desenvolvidas nos 

encontros são pouco interativas, com pouco espaço para troca de experiência. Percebe-

se que muitos CPs ingressam pela primeira vez na função a cada início de ano, enquanto 

outros estão nela como veteranos; assim, as especificidades são diferentes, requerendo 

atendimento individual e coletivo. Entretanto, o desenho da proposta de formação inclui 
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num só espaço um grupo heterogêneo, sem levar em conta as funções específicas de 

cada tipo de gestor, nem o ciclo de vida, nem a experiência dos participantes 

(CANDAU, 1996). Não existe um encaminhamento de atividades a serem 

desenvolvidas pelos gestores entre um encontro e outro, limitando-se a formação 

continuada a 40 horas presenciais ao longo do ano. No Projeto Sala de Gestores, os 

professores formadores do CEFAPRO, que conformam uma equipe multidisciplinar e 

dão assistência às escolas, inclusive acompanhando o Projeto Sala de Educador, não 

têm uma participação efetiva na formação dos gestores, ficando essa função a cargo da 

coordenadora de formação continuada. 

No que diz respeito à troca de experiências, estas se resumem à socialização 

das atividades desenvolvidas, revelando a necessidade de voltar o olhar mais 

detidamente sobre esse aspecto. A nosso ver, a troca de experiências deve suscitar o 

aprofundamento, provocar a reflexão e a avaliação das práticas cotidianas para gerar a 

criticidade, o desenvolvimento da autonomia, enfim, a transformação. Com Placco 

(2006), apreendemos a importância do trabalho coletivo para o desenvolvimento pessoal 

e institucional, sobretudo na reflexão sobre a prática, ancorada em sólidas referências 

para promover a transformação da realidade.  

Muito embora, nas avaliações orais, os gestores expressassem a importância da 

Sala de Gestores e da troca de experiências, contraditoriamente, observamos conversas 

paralelas e o entra e sai dos participantes, numa clara demonstração de que a formação 

desenvolvida não atende às necessidades formativas daqueles sujeitos. Isso tanto pode 

revelar um indicador de desinteresse quanto apontar a necessidade de um investimento 

maior para que essa troca ocorra mais frequentemente e para que haja mais espaço para 

os problemas vividos no cotidiano. Talvez por isso os participantes conversassem tanto, 

sem que os formadores atentassem para esse aspecto do desenvolvimento profissional. 

No entanto, como se pode constatar, as avaliações realizadas no final dos 

encontros na Sala de Gestores não consistiram em diagnósticos para dar prosseguimento 

ou promover mudanças na realidade, não provocando o surgimento de estratégias para 

superar as dificuldades do trabalho voltado para a formação continuada nas escolas. Da 

forma como têm sido praticadas, as avaliações servem apenas de termômetro para medir 

o grau de satisfação dos participantes, e não para desenvolver a habilidade de reflexão 

crítica sobre aquilo que foi proposto e as reais necessidades dos sujeitos implicados na 

formação (PLACCO, 2006). 
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Em relação às temáticas sugeridas pelos gestores, considerando o exemplo da 

atividade proposta pela coordenadora de formação continuada no encontro de Mirassol 

D‟Oeste, destacamos a estratégia utilizada, que não favoreceu que os gestores focassem 

sua atenção naquilo que seria prioritário no contexto escolar. Ao invés de iniciar pela 

organização dos grupos para que os pares pudessem discutir sobre suas realidades e 

depois convergir para a sugestão das temáticas a serem trabalhadas ao longo do ano, a 

ordem foi inversa. Primeiro, os participantes sugeriram os temas e depois se dividiram 

em grupos. Ainda assim, esse foi um dos poucos momentos de troca de experiências 

que identificamos nas observações. 

Porém, gostaríamos de registrar a importância do fato de ser aberto um espaço 

para que os participantes construam a proposta de trabalho junto com a Coordenação de 

Formação, o que, no nosso entendimento, se configura num movimento de tornar os 

participantes protagonistas de sua formação, apesar de que para isso lhes falte preparo e 

vivência na profissão. A tentativa de ler a realidade e buscar alternativas para solucionar 

os problemas das instituições já se configura num exercício para promover a 

transformação das condições presentes, e isso nos remete à dimensão avaliativa, que 

deve ser contemplada no desenvolvimento profissional, conforme propõe Placco (2006). 

Quanto às estratégias utilizadas para o desenvolvimento das temáticas, 

podemos dizer que não existe uma proposta pautada no Ciclo de Formação Humana que 

prepare os gestores para levar a cabo o Projeto Político-Pedagógico nessa visão. Por 

exemplo, no caso da formação dos CPs em relação à problemática da progressão 

continuada dos alunos, no projeto Sala de Gestores, organizam-se apenas palestras que 

tratam dessa questão, mas não são discutidas as dificuldades das escolas para 

operacionalizar a proposta. Em sentido geral, os CPs não recebem orientações, nem 

discutem como trabalhar com seus professores para que estes possam desenvolver 

estratégias de ensino-aprendizagem voltadas para o sistema de progressão continuada e 

elaborar relatórios avaliativos dos alunos, conforme se propõe no referido Ciclo de 

Formação Humana. Pelo que pudemos constatar, a estratégia de utilizar palestras não se 

configura como medida suficiente para  a tal necessidade, o que demanda outra proposta 

de formação, a exemplo das oficinas que oferecem meios para que os sujeitos 

exercitem, na prática, aquilo que lhes é apresentado na teoria. É um olhar sobre o 

princípio do isomorfismo que apresenta Marcelo (1999, p. 29) quando fala da 



88 

 

 

 

 

“congruência entre o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico 

transmitido, e a forma como esse conhecimento se transmite”. 

No que toca à incompreensão da proposta da SEDUC/MT por parte dos CPs 

sobre o Ciclo de Formação Humana, ela pode estar relacionada à carência de uma 

abordagem mais acurada, que trate de aspectos voltados para a avaliação da 

aprendizagem do aluno, do regime de progressão continuada, da autonomia do 

professor, enfim, do como fazer para que a proposta realmente aconteça. As estratégias 

até então adotadas ficam apenas no nível teórico, não sendo suficientes para 

instrumentalizar o professor para a gestão do conhecimento.  

Embora a proposta tenha um imenso valor, defendemos seu encaminhamento 

sistemático, em que professores, funcionários e gestores sejam efetivamente formados 

para saberem operacionalizar o manejo do conhecimento, conforme propõe o Ciclo de 

Formação Humana, e a forma de avaliar os alunos. Levar a cabo a referida proposta 

demanda tempo, leituras e discussões nos encontros e nos intervalos entre os encontros, 

para mobilizar a reflexão sobre os papéis assumidos na escola e as dificuldades 

enfrentadas, considerando a diversidade do grupo e também sua vontade deliberada de 

aprender, como nos ensinam Placco e Souza (2006). Sendo assim, passo a passo, o 

processo formativo vai se consolidando à medida que respeita o movimento do grupo, 

ouve suas queixas, identifica suas necessidades básicas e provoca mudanças no 

comportamento das pessoas envolvidas no processo, permitindo-lhes que assumam suas 

funções.  

Vale ressaltar que muitos dos professores e gestores que atuam na escola não 

estudaram sobre o Ciclo de Formação Humana na formação inicial, contando com a 

formação em serviço para a devida atualização.  

Por outro lado, a dificuldade dos professores e gestores em aceitar a mudança 

acaba por aumentar os obstáculos para que a proposta seja concretizada. Mesmo 

contando com os pareceres orientativos advindos da SEDUC/MT, que indicam o estudo 

das Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (OCs/MT, 2010), estas são 

negligenciadas nas horas de trabalho coletivo das escolas. Isso pode ser evidenciado 

mediante as respostas de 10 CPs ao revelarem que as OCs/MT não foram trabalhadas ao 

longo de 2011. Três profissionais alegam que as incluíram na formação continuada da 

escola; um assevera que, “às vezes, pega na Sala de Educador” (CP 11); outro declara 
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apenas que o estudo foi realizado; dois justificam que as OCs/MT foram somente lidas; 

outros dois não demonstram conhecimento sobre essas diretrizes.  

Como podemos apreciar, há necessidade de um projeto de formação 

continuada dos CPs, de uma abordagem metodológica em relação à gestão de pessoas, 

liderança, planejamento e estratégias de avaliação, como recomendam Placco, Almeida 

e Souza (2011), no relatório sobre a formação continuada do CP, além de uma 

abordagem multidisciplinar. Nesse sentido, se não há uma articulação entre aquilo que 

se propõe na formação desse sujeito e aquilo que ele faz no seu cotidiano, então, não se 

trabalha na perspectiva de fortalecer a sua identidade profissional (DUBAR 2005). 

Desse modo, o CP não está recebendo uma formação que o auxilie a constituir-se como 

líder da gestão pedagógica, o que se confirma nos resultados das entrevistas e 

questionários sobre a formação continuada do CP aplicados a esse profissional e aos 

demais sujeitos informantes desta pesquisa.  

Após a análise da estratégia de formação continuada dos CPs por meio do 

Projeto Sala de Gestores, investigamos quais as percepções desses profissionais sobre a 

formação, pelo que fomos procurar os conhecimentos que eles julgam necessários para 

assumirem o papel que lhes é conferido. Isso nos permitiu conhecer também os 

sentimentos e desafios que experimentam os CPs no exercício de suas funções (as que 

lhes são atribuídas e as que eles assumem), o que foi importante para compreendermos 

o papel da formação no processo de constituição identitária desses profissionais. 

 

3.3.2 - Percepções dos CPs acerca de sua formação 

3.3.2.1 - Em relação à formação recebida e aos conhecimentos necessários para a 

sua formação  

No item anterior, analisamos como acontece o processo de formação 

continuada do CP por meio do Projeto Sala de Gestores (plano objetivo). Cabe agora 

conhecer as percepções dos CPs sobre como essa formação se dá (plano subjetivo).  

Conforme descrevemos no item 2.4.2 da Metodologia, para conhecer as 

percepções do CP sobre a sua formação continuada, utilizamos vários instrumentos. 

Primeiramente, provocamos os CPs a manifestarem-se por escrito, completando quatro 

frases sobre o que representa para eles ser CP (frase 1) e sobre as condições que eles 

consideram favoráveis e desfavoráveis na sua formação continuada (frases 2, 3 e 4). Em 

seguida, solicitamos aos CPs que respondessem a pergunta relacionada com as 
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dificuldades que eles experimentam na sua formação continuada. Na sequência, os CPs 

tiveram a tarefa de demarcar, por ordem crescente, uma série de alternativas 

apresentadas numa tabela, relacionadas com as condições que eles consideravam 

favoráveis à sua aprendizagem (em correspondência com as frases 2, 3 e 4, Apêndice 

VII). Essas percepções iniciais sobre a formação continuada do CP complementam-se, 

finalmente, com as análises dos dados coletados na entrevista semiestruturada. 

A intenção era levar os CPs a falarem sobre o próprio movimento de 

aprendizagem, de modo que começassem a refletir sobre as condições de trabalho e o 

significado da origem de seus princípios e valores, tendo em vista os condicionantes 

sociais que interferem no desenvolvimento profissional docente e não-docente. Isso 

porque a formação profissional não está atrelada apenas a uma ação isolada do 

indivíduo, mas envolve um complexo sistema que requer a preparação de condições 

objetivas para que a formação aconteça de fato (PLACCO; SILVA, 2006). 

Partindo do pressuposto apresentado por Marcelo (2009), de que a formação 

continuada deve levar em conta as considerações dos sujeitos formandos sobre as suas 

necessidades formativas, as referidas perguntas contidas na tabela por nós elaborada, se 

referiam ao seu processo de aprendizagem, que a nosso ver mobilizaram também os 

sujeitos a pensar sobre os conhecimentos necessários para a sua própria formação 

continuada. 

No que toca à frase “Eu aprendo melhor quando...”, foi possível organizar as 

escritas dos CPs em dois grupos: o grupo dos que aprendem melhor quando trocam 

experiências com os pares e o grupo dos que privilegiam a prática, centrando-se no seu 

processo pessoal de aprendizagem.  

O grupo dos CPs que revelam aprender melhor com a troca de experiências 

envolve 11 sujeitos (55%), e suas afirmações são do tipo:  

(...) Vou em busca de fundamentação teórica, e, junto com os colegas 

de trabalho, fazemos a socialização da temática estudada, ouvindo as 

argumentações e o ponto de vista dos colegas. Observo a prática de 

outros fazeres (...), o que realmente faz com que aprenda algo quando 

busco alternativas para a realização de outras tarefas. (CP 02) 

 

(...) busco a troca de experiências com meus pares nos encontros de 

formação continuada, nas parcerias e acompanhando os processos de 

políticas educacionais. (CP 09) 

 

(...) eu troco experiências com meus colegas. (CP 10) 

 

(...) estou interagindo com outras pessoas. (CP 15) 
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O grupo dos CPs que privilegiam a prática (40%), centrando-se no seu 

processo pessoal de aprendizagem, revela: 

 

(...) surge algo novo que tenho que dar conta. Sempre aprendo diante 

das dificuldades. Na coordenação, estamos sempre aprendendo porque 

trabalhamos com “diferenças” (alunos, professores, pais...). (CP 11) 

 

(...) estou envolvida com as dificuldades da escola, pois elas me fazem 

ir em busca do aprendizado. (CP 18) 

 

Na afirmação “Em cursos de formação continuada, o que favorece a minha 

aprendizagem é...”, foi possível organizar as falas daqueles que mencionam a 

importância da interação entre os pares, em que há lugar para o debate e a troca de 

experiências, e as daqueles que se centram na competência do formador e no significado 

dos cursos no atendimento às necessidades dos formandos.  

O número de CPs (65%) que privilegia a troca de experiências em cursos de 

formação assemelha-se ao do grupo daqueles que afirmam que aprendem melhor na 

prática, interagindo com seus colegas (55%).  

Aqueles que evidenciam o significado dos cursos no atendimento às 

necessidades dos formandos, em contexto de formação continuada, apresentam-se em 

menor proporção, ou seja, 30%:  

(...) a dedicação, o compromisso e a escrita de forma argumentativa do 

assunto abordado. Gosto de escrever e ir buscar uma fundamentação 

para a comprovação do meu ponto de vista. Faço com que os 

professores que comigo estão nessa caminhada também o façam. (CP 

02) 

Ainda levando em conta a importância das estratégias de ensino desenvolvidas 

nos cursos de formação continuada, buscamos aquelas que, na opinião dos CPs 

entrevistados, mais favorecem a sua aprendizagem. Os dados obtidos a partir do 

preenchimento da Tabela 8 (páginas 69 e 160) mostram que a troca de experiências, o 

encontro de soluções para os problemas enfrentados no cotidiano de trabalho e a 

possibilidade de pôr em prática o que foi estudado compreendem as estratégias que mais 

beneficiam os sujeitos respondentes.   

Assim, de acordo com os CPs entrevistados, em curso de formação continuada, 

devemos ter em conta a valorização profissional; a falta de tempo dos CPs, que interfere 

na sua aprendizagem; a organização do ambiente físico; o compromisso dos sujeitos 

envolvidos; a relevância do conteúdo a ser trabalhado, tendo em vista a relação teoria-
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prática; e a capacidade do formador para propiciar a troca de experiências entre os 

participantes. Como se pode observar, as respostas dos CPs levam-nos a refletir sobre os 

inúmeros aspectos a serem considerados em cursos de formação continuada, o que nos 

aproxima das teses de Candau (1996), dos princípios de Marcelo (1999) e das múltiplas 

dimensões mencionadas por Placco (2006). 

Colocamos em cena as falas dos CPs sobre sua aprendizagem para que viessem 

à tona as pertenças relativas ao seu papel como sujeitos da formação continuada 

(DUBAR, 2005), numa aproximação daquilo que Placco (2006) considera ao referir-se 

à dimensão crítico-reflexiva que cada um deve ter no seu processo formativo. A autora 

torna evidente que, sem a efetiva participação dos sujeitos envolvidos (formador e 

formando), a formação corre o risco de tornar-se inócua.  

Na sequência, procuramos saber se os CPs entrevistados receberam alguma 

capacitação para exercer a função, e todos reconheceram a ausência de um trabalho 

específico dessa ordem. Porém, ao serem questionados sobre a importância do Projeto 

Sala de Gestores para atender às necessidades formativas do grupo, seis CPs afirmaram 

que esse espaço de formação tem servido para discutir algumas questões referentes ao 

trabalho corrente, como afirma o CP 5:  

(...) Não. Uma formação específica, não. A gente teve é... Nós temos 

uma Sala dos Gestores, não é? Onde o coordenador participa, onde o 

diretor participa. E lógico que ali é debatido tudo que está 

acontecendo, no caso, na minha escola, e os colegas das outras escolas 

também discutem, têm um papel ali, não é? Em termos do trabalho 

que está sendo feito, como que está sendo feito... Essas coisas, assim. 

Mas uma formação específica, não. (CP 5) 

 

Isso evidencia que a maioria dos CPs busca por si sua formação, mediante 

leituras, ou se baseia nas experiências pessoais, conforme dizem esses dois CPs:  

(...) Quando entrei, não, porque eu era diretor e aí fui ser coordenador. 

Só que li a normativa, quais são as minhas obrigações. (CP1) 

 

(...) Não. Não recebi por parte de ninguém, mas eu fui buscar. (CP2) 

 

No que se refere à frase “Em cursos de formação continuada, o que não 

favorece a minha aprendizagem é...”, podemos encontrar os seguintes resultados: os que 

se incomodam com a repetição de assuntos ou com a abordagem de temas que não 

condizem com a realidade dos CPs; outros que se queixam da burocracia do sistema, 

que se reflete na organização do tempo para estudos; os que mencionam o 
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comportamento dos pares nos momentos de estudo; aqueles que reclamam das 

estratégias de cursos que não propiciam a troca de experiências e que acabam se 

refletindo na aprendizagem.  

Assim falam os que se queixam do significado dos cursos:  

(...) quando fica repetindo tudo aquilo que já vimos em cursos 

anteriores, mas com o mesmo conteúdo, sem tirar ou colocar uma 

vírgula a mais. (CP 01) 

 

Os que se queixam da burocracia do sistema mencionam:  

(...) a questão do tempo em que a formação continuada acontece. Para 

nós, professores do noturno, a cada quinzena, das 17h às 21h, 

dificultando as aulas do noturno. (CP 04) 

 

Os que se incomodam com o comportamento dos pares lembram: 

(...) o descaso com a formação de muitos (...) colegas. Isso me faz me 

sentir inútil. A negação dos profissionais da educação em não levar a 

sério os estudos, a pesquisa, etc. (CP 2) 

 

Apenas dois CPs fizeram referência às estratégias de cursos quando citaram:  

(...) exposição oral. (CP 12)  

 

(...) somente a leitura mecanizada, cansativa, não abre espaço para a 

discussão, debate, etc. (CP 7).  

 

Ainda em relação à formação desenvolvida no Projeto Sala de Gestores, os CPs 

mencionam algumas satisfações, insatisfações e sugestões ao responderem as perguntas 

6, 7 e 10 (APÊNDICE VII) da entrevista semiestruturada. 

Sobre as contribuições da formação desenvolvida no Projeto Sala de Gestores 

no ano letivo de 2011 para o desempenho das suas funções, seis dos 20 CPs apontaram 

a troca de experiências: 

(...) Contribui muito. E (...) eu gosto assim, porque esses são encontros 

em que a gente ouve o outro, você troca experiências. (CP 8).  

 

As respostas à pergunta 7 referem-se ao PPP, à avaliação, à inclusão, à 

indisciplina e à violência como assuntos trabalhados que mais interessaram a esse 

grupo. Por outro lado, seis CPs nem sequer citaram algum aspecto significativo.  

Dois CPs mostraram-se insatisfeitos com a formação (CP 2 e CP 16). Três (CP 

6, CP 10 e CP 13) externaram interesse pela continuidade do projeto, reconhecendo a 

importância da “força do grupo” (CP13) como um espaço para o fortalecimento do 
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coletivo de gestores, no sentido de criar corpo diante da SEDUC/MT no atendimento às 

necessidades das escolas.  

É importante enfatizar que dois coordenadores que não participaram da Sala de 

Gestores se queixaram da ausência, pelo fato de não conseguirem as informações do 

cronograma de atividades dos encontros fornecidas pelo diretor da escola. 

Já as reivindicações feitas pelos CPs concentraram-se em: tratar do problema 

da evasão escolar do EJA; focar os temas dos encontros com problemas inerentes à 

Coordenação Pedagógica; prosseguir na discussão sobre indisciplina; considerar a 

diversidade, sem deixar de atender às particularidades das escolas; abordar as políticas 

públicas; viabilizar refeições para que os gestores residentes em outros municípios 

participem dos encontros; repensar a dinâmica dos trabalhos quanto à distribuição da 

carga horária e às atividades desenvolvidas nos encontros; e solicitar que a formação 

seja realizada por “pessoas experientes na Coordenação Pedagógica” (CP 17), 

considerando-se a especificidade de cada gestor.   

Assim, os CPs fazem um movimento de pensar sobre sua realidade, 

evidenciando uma série de aspectos que precisam ser levados em conta no seu processo 

de formação. As respostas dos CPs estimulam-nos a refletir sobre a importância do 

diagnóstico da realidade como mobilizador de estratégias para o desenvolvimento da 

formação continuada, aspecto que, no ver de Placco (2006), envolve a habilidade de 

refletir sobre a prática na perspectiva de promover a transformação da realidade.  

A maioria do grupo revela certa disposição para aprender ao fazer as suas 

reivindicações e atribuir importância ao projeto Sala de Gestores como um espaço para 

o desenvolvimento profissional. Nesse sentido, há de se considerar o posicionamento 

dos CPs 5 e 6, que parecem enxergar a potencialidade da ação coletiva, fazendo-nos 

pensar sobre a contribuição desses momentos formativos para o processo de 

constituição identitária dos gestores. Segundo Placco (2006), a troca com os pares 

configura-se como uma profícua oportunidade para a construção da identidade 

profissional. 

(...) Então, essa formação minha hoje, eu acredito, assim, que é tão 

importante para mim, na medida em que hoje eu ouço as pessoas, eu 

paro para ouvir, eu sei ouvi-las, eu dou sugestões daquilo que a gente 

está fazendo, daquilo que a gente vai fazer, daquilo que pode fazer 

para melhorar. Então, eu acredito, assim, que essa formação me 

possibilitou, sim, adquirir experiência. (CP 5) 
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(...) Então, as vivências, as leituras, não é? Esses encontros... Então, a 

gente aos poucos vai aprendendo a lidar com o processo. (...) Eu penso 

assim, que esse ano a gente já percebeu que houve um grande avanço, 

porque foram temas que nós mesmos sugerimos, não é? (CP 6) 

 

Por outro lado, há de se considerar a reivindicação dos CPs de que esses 

encontros tenham um olhar específico na Coordenação Pedagógica, o que de fato 

demonstra a necessidade de uma formação voltada para essa área. 

(...) Eu gostaria, assim, que fosse focado só na coordenação (...), 

entendeu? Que fossem momentos diferenciados, momentos 

diferenciados de estudos com o coordenador (...). (CP 2) 

 

Indo mais além, poderíamos afirmar que conteúdos como aqueles apontados 

por Placco, Almeida e Souza (2011) (mencionados no item 1.5 deste trabalho), 

referentes à formação continuada do CP, são essenciais, tendo em vista, 

fundamentalmente, a troca de experiências com os pares.  

Até agora, temos caracterizado o processo de formação continuada do CP e as 

condições em que esse processo se desenvolve no CEFAPRO de Cáceres, entrelaçando 

os dados obtidos por meio dos instrumentos aplicados. Esses resultados complementam-

se com as respostas à pergunta feita aos CPs sobre os conhecimentos necessários para a 

sua formação: “Diante das atribuições conferidas ao CP, o que é necessário para a 

formação desse profissional?”. É interessante que nove sujeitos mencionaram conteúdos 

relacionados com liderança, relações interpessoais e conhecimentos teóricos 

fundamentais para o exercício de sua profissão, sendo que o restante (11 CPs) externou 

dificuldade em relacionar algum conhecimento necessário para a sua formação.  

As falas referentes às relações interpessoais envolvem conhecimentos a serem 

apropriados pelos CPs, como: saber lidar com as diferenças/diversidade da escola; saber 

lidar com a indisciplina, saber coordenar; saber conversar; estabelecer uma relação 

escola/família; trocar experiências; saber conviver. 

(...) o coordenador tem que estar mais preparado para mexer com 

gente, não é? (...) É saber quais são os direitos e os deveres das 

pessoas. (...) então, a gente tem que saber conviver, saber se relacionar 

com essas (diferentes) pessoas sem ferir alguma. (CP 5) 

 

Fazer um curso de Psicologia para poder entender o processo. Eu 

tenho que aprender a ouvir mais (...). Eu faço esse trabalho de pensar 

junto. (CP 2) 
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Em relação à liderança, os CPs apontaram: ter liderança; ter postura; ser 

testemunho; ter autonomia; ter empenho; ter experiência; ser ético(a); saber conduzir a 

formação continuada; saber ouvir; pensar junto; ter vivência de sala de aula; lidar com 

pessoas; saber lidar com a burocracia; saber lidar com os diferentes segmentos da 

escola; saber inovar. 

(...) Eu tenho que aprender a ouvir mais (...). Eu faço esse trabalho de 

pensar junto. (CP 2) 

 

(...) Precisa de postura (...), de empenho, de testemunho, porque não 

preciso dizer daquilo que não sou... Porque o coordenador também é 

professor. (...) Então, eu preciso dizer com autonomia daquilo que eu 

faço, da minha prática, não é? (...) precisa também dos pré-requisitos 

das experiências vivenciadas na sala de aula, que vão remeter (...) 

essas experiências, o coordenador, a dizer para os professores: “eu fiz 

assim, isso deu certo”. (CP 3) 

 

No que diz respeito aos conhecimentos teóricos – base da profissão –, foram 

lembrados pelos CPs: ter conhecimento de Psicologia; ter leituras; ter conhecimento da 

legislação; saber da História da Educação; conhecer o espaço escolar e a proposta de 

avaliação do sistema a que o Estado se vincula, ou seja, ao Ciclo de Formação Humana; 

compreender o papel do CP, conhecendo as suas atribuições.  

 

(...) Bom, ele tem que estar inteirado das leis (...). (CP 8) 

 

(...) Nossa! São tantas coisas, assim, que a gente, assim, até tem 

dificuldade para falar, não é? Mas eu acho que as questões 

relacionadas à avaliação do nosso sistema da Escola Ciclada (...). (CP 

11) 

 

As respostas dos sujeitos, valorizando os aspectos supracitados acerca dos 

conhecimentos necessários para a formação do CP, reforçam a compreensão do quanto 

é complexa a preparação do profissional para atuar na Coordenação Pedagógica. Nesse 

sentido, Pinto (2011, p. 20) defende que, para ocupar cargos diretivos na escola, os 

profissionais devem conhecer profundamente a organização sistêmica das escolas, as 

teorias de currículo, as políticas públicas na área de educação escolar, a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, as teorias de aprendizagem, as diferentes 

metodologias e técnicas de ensino, o projeto político-pedagógico, o planejamento de 

ensino e de aulas e a avaliação institucional; além disso, recomenda um preparo como 

pesquisador. Como integrante da equipe gestora, o CP deve dominar todas essas áreas 

junto à instituição educativa. 



97 

 

 

 

 

Para uma efetiva atuação do CP, Placco, Almeida e Souza (2011) indicam 

algumas medidas que devem ser incluídas no âmbito das políticas públicas, bem como 

uma série de saberes necessários para a formação desse profissional, conforme 

explicitamos nos Capítulo 1 deste trabalho.  

Por outra parte, há de se convir que formar um profissional em serviço para 

assumir essas funções, utilizando as mesmas estratégias pedagógicas das modalidades 

da formação inicial e de pós-graduação, envolve certas complexidades, dadas as 

condições de que dispõem os CPs, considerando-se a sua precária formação inicial, 

somada às indefinições acerca de suas funções. 

 

3.3.2.2 - Em relação ao seu papel na formação continuada 

Ao identificar a percepção dos CPs acerca da formação recebida na Sala de 

Gestores, bem como dos conhecimentos necessários para sua formação, cumpre 

investigar as atribuições que esses mesmos CPs conferem ao seu papel. Buscamos as 

respostas dadas às perguntas: 1) “Para você, qual o papel do coordenador pedagógico?”, 

3) “Na sua escola, qual o papel que você, como coordenador pedagógico, exerce junto 

aos seus professores?”. Para essas perguntas, consideramos também o complemento à 

frase 1 do primeiro momento da entrevista: “Ser coordenador pedagógico para mim 

é...”.  

Diante das respostas dos 20 CPs em relação à afirmativa “Ser coordenador 

Pedagógico para mim é...”, foi possível organizar as falas em dois grupos. Um deles não 

expressa claramente as funções da Coordenação Pedagógica, revelando o quanto essa 

questão está confusa e dificulta que os próprios CPs identifiquem seu papel. Esse grupo 

compõe um percentual bastante significativo: 70%. O outro grupo centra a sua fala no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, deixando transparecer a função de 

facilitador da aprendizagem, sendo que apenas um CP faz menção à formação 

continuada como uma de suas atribuições.  

Exemplos de falas do grupo que não identifica claramente o seu papel:  

Coordenar, juntamente com o gestor e a equipe de professores, todos 

os trabalhos realizados na escola, tanto pedagógicos quanto 

administrativos. (CP 1) 

 

Aquele que partilha com os colegas as ações a ser desenvolvidas. (CP 

3) 

 

Um constante desafio, um novo aprendizado a cada instante. (CP 11) 
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Colaborar com o bom desempenho dos funcionários, de modo geral, 

da educação. (CP 15) 

 

Exemplos de falas do grupo que vislumbra um entendimento mais específico 

do que vem a ser o seu trabalho na Coordenação Pedagógica: 

Poder contribuir de forma efetiva no processo ensino-aprendizagem, 

orientando e estimulando os profissionais da educação a serem um 

eterno pesquisador e um eterno realizador de trabalhos pedagógicos 

diferenciados e voltados à realidade do meio onde está inserido. (CP 

2) 

 

Integrar ações variadas a serviço da comunidade escolar, no fazer 

pedagógico da instituição escolar. Preparar formação continuada, 

mediar conflitos entre alunos, dar possibilidade de trabalho na sala de 

aula, subsidiando com tudo o que for necessário. (CP 8) 

 

Uma missão importante na educação, na qual [se] tem uma função de 

orientar, coordenar os trabalhos pedagógicos, melhorando, digo, 

buscando melhoria na qualidade educacional, na prática pedagógica 

em sala de aula. (CP 9) 

 

Mediar e auxiliar o trabalho dos professores em sala de aula e verificar 

a aprendizagem dos alunos, buscar mecanismos para solucionar as 

dificuldades de aprendizagem. (CP 12)  

 

O CP 9 chama atenção com seu posicionamento ao atribuir um aspecto 

missionário ao seu papel de CP, o que, a nosso ver, mostra uma concepção sobre 

identidade que não corresponde àquela com que temos trabalhado nesta pesquisa. 

Na mesma direção, as respostas às perguntas 1 e 3 reforçam os primeiros 

posicionamentos dos CPs acerca da indefinição do seu papel. Ao mesmo tempo em que 

as respostas deixam transparecer a tensão entre aquilo que os sujeitos entrevistados 

compreendem que seja sua função e aquilo que eles conseguem realizar na escola, esse 

papel materializa-se no atendimento às emergências do cotidiano escolar, como se o CP 

fosse um soldado a serviço da brigada, pronto para socorrer a quem necessite. A atuação 

dos CPs entrevistados volta-se para o atendimento aos professores, no sentido de 

providenciar materiais e retirar aluno de sala de aula, ou seja, preparar a logística para 

que as aulas aconteçam e lidar com questões de indisciplina na escola.  

Em relação à pergunta 1, esta foi enunciada em sentido geral (Qual o papel do 

CP...), sem especificar a relação com a escola e com os professores. Procurávamos por 

respostas gerais, voltadas para o compromisso com a escola, com a formação 
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continuada para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e com a 

formação do cidadão crítico. 

(...) Faz tudo na escola, é ser amigo do professor, ser um ouvidor, ser 

paciente, parceiro do professor. (PC 2) 

 

(...) Seguir as orientações do poder público, acompanhar os 

professores com os alunos, na prática deles. (CP 9) 

 

(...) Assessorar os professores na parte pedagógica, para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos. (CP 8) 

 

(...) Auxiliar os profissionais da educação, isso envolvendo também os 

alunos, ajudando e aprendendo. (...) O coordenador, ele é, tipo assim, 

um pai, uma mãe. Mais que o diretor. Ele tem que estar consciente de 

que ele tem que ter paciência, ele tem que ter aquela visão, não é? Que 

o papel dele é auxiliar, saber ouvir. (CP 16) 

 

Como podemos apreciar, as falas referem-se a “fazer tudo”, “acompanhar”, 

“mediar”, “auxiliar”, “assessorar”, “seguir orientações”, etc. Não encontramos 

declarações diretamente vinculadas com as atribuições do profissional como visto no 

Capítulo1, num claro demonstrativo do quanto a formação que recebe o CP está 

distanciada do processo de constituição de sua identidade. 

Essas falas quase não contemplam a formação continuada em serviço, 

deixando transparecer um caráter assistencialista, “missionário”, ao conferir ao CP o 

papel de “apoiar e receber apoio do professor” (CP4), “amigo do professor, (...) ouvidor, 

(...), parceiro do professor” (CP 2). Nesse sentido, ao assumir o papel paternalista 

daqueles que estão sob a sua responsabilidade, o CP 16 abriga (ou ancora-se em) 

relações estabelecidas na socialização primária, transferindo-as para o ambiente de 

trabalho (BERGER e LUCKMANN, 1985), movimento que descaracteriza ou dá certa 

nuance a essa identidade. 

Ao que tudo indica, grande parte do grupo dedica muito tempo a lidar com a 

indisciplina (nove CPs); um afirma que “faz de tudo um pouco” (CP15), e isso 

compreende a junção das funções administrativa e pedagógica; um preocupa-se em 

cumprir as determinações do poder público (CP 3); dois tomam o tempo ajudando os 

outros colegas CPs da sua escola (CP13 e CP19); um organiza o cronograma da Sala de 

Educador (CP 13); o CP 10 reclama do número de salas que coordena e queixa-se por 

“ter que acompanhar o SIGA”; o CP 13 refere-se à Sala de Educador como “mais uma 

atribuição”; três CPs dividem-se na escola em “ouvir professores e alunos” (CP16), 
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“atender os alunos que evadem da escola” (CP4), “interagir com os colegas e até mesmo 

com os alunos” (CP16). O que mais nos chamou atenção é que só três CPs (CP 3, CP7 e 

CP10) demonstraram preocupação com o aspecto formativo do professor no que tange à 

preparação para o processo de ensino- aprendizagem. Esses CPs veem o papel mediador 

da Coordenação Pedagógica no desenvolvimento das atividades docentes: 

O papel do coordenador pedagógico nas unidades escolares é de 

acompanhar, planejar junto, ver no dia a dia as dificuldades da prática 

e buscar melhorias para esse processo. (CP 3) 

 

Eu acho, assim, que é realmente este o papel do coordenador: é ele 

estar auxiliando na questão pedagógica (...), de auxiliar os professores 

nos materiais (...), nas dificuldades que eles têm na condução do 

próprio estado [sic] do aluno, de a gente estar ali junto, estar 

trabalhando, estar lá pesquisando, trazendo alguma leitura (...) para ele 

melhorar em sala de aula. (CP 7) 

 

Contribuir com a aprendizagem, não é? Não só do aluno, mas, assim, 

contribuir com o professor também, de estar levando essa experiência, 

também, de estar ajudando a ler, a fazer uma leitura. (CP 10) 

 

Embora esses três CPs visualizem tais aspectos do seu papel, eles mesmos 

reconhecem que não estão assumindo as suas reais funções. 

No quesito avaliação da aprendizagem, o CP 12 mencionou que sua função é 

“verificar a aprendizagem dos alunos”. No entanto, esse sujeito não sinaliza quais os 

parâmetros para tal ação. Os demais nem sequer fizeram menção a esse aspecto, 

tampouco mencionaram preocupação com o IDEB de suas escolas.  

Nenhum CP se referiu à elaboração e ao acompanhamento do PPP, à proposta 

do projeto de formação continuada e ao acompanhamento da avaliação institucional 

como atribuições da Coordenação Pedagógica, conforme explicita a Lei Complementar 

206/04. As preocupações desse grupo estudado centram-se no aqui e agora, sem fazer 

ligação entre onde estão e aonde querem chegar. 

Ainda, por não cumprirem integralmente suas reais funções, há queixa por 

desempenharem outras tantas, apresentando-se simplesmente como assessores 

legitimados pelas eleições e assumindo o papel de conciliador ou juiz de paz a serviço 

da escola, como expressam os dois CPs a seguir:  

 

(...) na minha realidade, às vezes, a gente [risos], por exemplo, a gente 

cuida da questão de crianças que têm problemas de relacionamento, e 

aí elas são baderneiras. Então, assim, tudo aquilo que não é bom, às 

vezes, numa sala de aula, manda para o coordenador, entendeu? E aí 
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nós somos porteiros [risos], nós somos bombeiros para apagar 

incêndio de tudo quanto é lugar. (CP 18) 

 

(...) A todo instante, vem alguém aqui, e é um aluno, um conflito, e a 

gente sai, e aí vai. A gente vai fazer uma ligação para um pai, porque 

o aluno quer ir embora, e a gente vai ligar porque eles são de menor 

(...) Então, é uma perda de tempo, e a gente vai aos corredores, as 

aulas começam, eles ficam pelos  corredores. (...) Tem esses ares 

condicionados, e quase toda hora à noite vem um aqui me chamar: 

“Vai desligar o ar daquela sala e tal...”. Então, a gente fica assim, sai e 

volta. Fica assim, quase sempre. Vai e busca um livro que eles estão 

precisando. E assim, parece que a gente não tem muito tempo de estar 

olhando, buscando algum material para o professor. (CP 20) 

 

Esses resultados convergem para uma compreensão de que a maioria dos CPs 

entrevistados (14) não tem clareza de suas atribuições e acaba abraçando funções que 

não são suas, sendo que poucos (seis) se referem à mediação do processo de ensino-

aprendizagem como responsabilidade da Coordenação Pedagógica.  

Se compararmos as atribuições dadas pela SEDUC/MT, mediante a Lei 

Complementar 206, com aquelas abraçadas pelos próprios CPs, poderemos verificar que 

há uma grande distância a ser percorrida. Apesar de centrarem sua ação nas questões de 

indisciplina, os CPs descuidam-se da coordenação da formação da escola, sem dar 

suporte teórico-metodológico aos professores para gestão de sala de aula, como também 

não ajudam os outros funcionários na condução dos seus trabalhos junto à escola. 

Ressalta-se que os funcionários fazem parte de um segmento que nem sequer é citado 

pelos CPs ao referirem-se às suas funções. Isso pode sinalizar a não-adesão dos CPs no 

que toca à responsabilidade pela formação continuada dos funcionários. De acordo com 

o item 13 da lei referida acima, essa é uma das atribuições da Coordenação Pedagógica. 

Como se pode observar, a principal função, que seria a de cuidar da formação 

continuada, fica para um segundo plano, e isso se reflete na Sala de Educador (como 

veremos posteriormente, no item 3.4), na qual a participação do CP se dá sem muita 

expressividade, posto que lhe falta liderança no que concerne aos  processos 

pedagógicos. 

Também nos preocupamos quando ouvimos afirmações do tipo:  

(...) O nosso papel é cumprir e fazer cumprir as atribuições que são 

determinadas. (CP 3 e  CP 9).  

 

Aqui nos reportamos aos ensinamentos de Placco (2006), quando a autora 

apregoa a dimensão da reflexão crítica sobre a prática, a dimensão política, no sentido 
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de se ter consciência do papel assumido diante da postura profissional. Sem pensar a 

própria ação, posicionando-se como meros prepostos do poder público, os CPs reforçam 

a permanência de práticas que se perpetuam sem que sejam questionadas.  

 

3.3.2.3 - Em relação aos sentimentos e desafios dos CPs acerca do seu papel 

Após analisar as atribuições instituídas pela SEDUC/MT ao CP e as 

percepções desses quanto ao papel que desempenham, ocupamo-nos em saber quais os 

sentimentos e desafios que esses profissionais experimentam ao exercerem suas 

funções. Assim, pudemos organizar as falas dos CPs em dois grupos: o grupo da 

satisfação e o grupo da tristeza. O primeiro abriga-se nos sentimentos de identificação 

com o papel, satisfação com o que faz, uma quase realização profissional, conforme os 

depoimentos as seguir: 

 

Eu me sinto feliz porque eu posso colaborar. (CP 6)  

 

Olha, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu gosto muito. (CP 12) 

 

Olha, eu vou dizer uma coisa para você [risos]: Eu amo a educação, 

entendeu? Eu amo! Então, é buscando o melhor para a minha escola, 

eu estou começando a me sentir, querendo ser realizada, entendeu? 

Porque (...) hoje, com um entendimento melhor da função do que é 

coordenador, então, eu ando deixando as coisas que não têm a ver com 

a minha função e estou dedicando o meu tempo muito mais à questão 

do currículo, não é? (CP 18) 

 

As falas dos CPs 6, 12 e 18 deixam evidente o sentido do papel profissional 

que assumem, revelado pela satisfação e identificação com aquilo que fazem. Com 

Placco (2011), aprendemos a importância de considerar o sentido que os sujeitos dão 

para a sua vida, resgatando assim a dimensão transcendental nos processos formativos. 

Tal dimensão nos induz a refletir sobre aquilo que os sujeitos atribuem às perguntas: 

quem sou e o que pretendo fazer diante dos variados papéis assumidos na vida pessoal e 

profissional (DUBAR, 2005). 

Por outro lado, o segundo grupo de CPs expressa sentimentos de frustração, 

inutilidade, tristeza, ambivalência e angústia.  

Às vezes, alegre com os resultados positivos e, às vezes, triste por ver 

que o espírito de desenvoltura, de aptidão, de busca, não está em 

todos. (CP 3) 

 

Nossa, é tão difícil falar sobre isso! Eu me sinto assim... É algo que eu 

gosto muito de fazer. (...) Mas eu me sinto frustrada nesses momentos 
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assim, sabe? Parece que tem hora, assim, que eu falo assim: “ai, meu 

Deus, será que está caminhando?”. Não sei! (CP 11) 

 

Eu, às vezes (...), você sente que parece que tem hora que é inútil estar 

naquele papel, que... De fato... De coordenador. (CP 20) 

 

Diante das condições de trabalho e das falas dos CPs, o sentimento de tristeza e 

desânimo é decorrente das dificuldades enfrentadas com os professores, da falta de 

autonomia, da sobrecarga de atribuições, da ausência de uma política de formação 

inicial e continuada para o exercício da função e do problema da má remuneração, 

dentre outros fatores.  

É interessante destacar que em nenhum momento os CPs do segundo grupo 

revelaram que não se identificam com o que fazem. Apesar dos desafios encontrados, a 

maioria dá continuidade à função por mais de um mandato (14 CPs). Como entender 

essa situação? Será que esses sujeitos pesquisados querem manter-se em cargo de gestão 

para não voltar à sala de aula? As respostas a essas perguntas remetem-nos a Marcelo 

(2009, p. 109) quando, ao analisar as características constantes da identidade docente, 

que se repetem independentemente do “contexto social ou cultural”, assevera que o 

professor que assume outros papéis dificilmente volta à sala de aula. 

 Também há de se refletir sobre o pouco tempo atribuído pela SEDUC/MT ao 

mandato da Coordenação Pedagógica nas escolas estaduais, haja vista que, em apenas 

um ano, fica difícil para o CP principiante familiarizar-se com as inúmeras atribuições 

que lhes são conferidas, conforme preceitua a Lei Complementar 206, de 29/12/2004. 

Vale ainda elucidar o processo de seleção para assumir a Coordenação Pedagógica, uma 

vez que, invariavelmente, os candidatos assumem a função sem uma formação prévia e 

que, independentemente da área de formação, qualquer professor pode assumir o 

referido cargo. 

Ao ponderar sobre a importância da experiência como professor para “garantir 

a legitimidade e o reconhecimento das posições que ocupa, junto à comunidade 

educativa”, Pinto (2011, p. 19) advoga que “não basta ser „um dos pares‟
8
 dos 

professores” para o pedagogo escolar assumir o cargo, pois “somente a formação e a 

experiência docente” não são suficientes para “qualquer professor (...) assumir tal 

função”. Para tanto, é necessário que ele disponha de “um amplo domínio dos 

                                                 
8
 Grifo do autor. 
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conceitos, teorias, instrumentos e princípios pedagógicos que envolvem os processos 

educativos escolares, que extrapolam os saberes docentes”. 

Em relação aos desafios dos CPs, suas respostas fazem referência ao 

desempenho da própria função; às relações interpessoais estabelecidas na escola, que 

envolvem professores, alunos e família; às questões burocráticas; às resistências 

pessoais; à evasão escolar; às drogas; e aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Nas palavras dos próprios CPs: 

É comigo mesmo. De aceitar tudo isso, não é? (...) Eu sou do tipo que 

precisa cumprir e fazer cumprir o que está determinado. Se eu não 

faço, é como se estivesse em mim a cumplicidade dos erros, dos 

negativos. Essa é uma parte ruim. Muito ruim. (CP 3) 

 

(...) é de você viver, estar ali para fazer o seu papel. Desempenhar a 

sua função de coordenador pedagógico. (CP 6) 

 

Ah, eu acho que é a questão, assim, de relacionamento interpessoal. 

As dificuldades também que a gente encontra, muito é a questão, 

assim, da família, de trabalho com a família. A relação escola-família. 

(CP 11) 

 

É preocupante que nenhum CP tenha feito referência ao sistema sociopolítico 

como um desafio para enfrentar, como se as dificuldades se limitassem ao fator pessoal 

e institucional, o que se evidencia, fundamentalmente, na fala do CP 3 ao trazer para si a 

responsabilidade pelas dificuldades enfrentadas. Essa questão nos induz a refletir sobre 

os determinantes materiais traduzidos nas precárias condições estruturais da maioria das 

escolas públicas, nas relações autoritárias de alguns gestores escolares, nos 

condicionantes político-sociais e ideológicos, configurados nos interesses de grupos, nas 

crenças, nos valores, nas resistências dos sujeitos que participam da comunidade 

educativa (PARO, 2005) que servem de obstáculos para que os próprios CPs 

compreendam, com mais amplitude, as condições em que trabalham. 

Importa considerar a percepção dos outros sujeitos envolvidos com a formação 

do CP. Pensando dessa forma, fomos buscar as opiniões dos diretores de escola (DEs), 

dos professores formadores do CEFAPRO (PFCs), dos professores (Ps) e dos 

funcionários não-docentes (FNDs), tendo em vista que esses sujeitos possuem uma 

relação estreita com o processo de desenvolvimento profissional do CP e que nessas 

relações se constrói a sua identidade profissional.  
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3.3.3 - Percepções dos informantes da pesquisa acerca da formação do CP 

 

3.3.3.1 - Percepções dos DEs acerca da formação recebida e dos conhecimentos 

necessários para a formação do CP  

Segundo o DE 3 e o DE 5, a Sala de Gestores é um espaço em que 

coordenadores e diretores trocam experiências e conhecem juntos as dificuldades da 

escola.  

(...) todos os encontros foram proveitosos. Porque é um momento para 

tirar as dúvidas, para aprender um pouco mais, não é? E nos auxiliou, 

assim, porque eu vejo o desempenho deles, não é? (...). (DE 3) 

 

(...) Eu acredito, assim, que, nesse momento de Sala de Gestores, é um 

momento, assim, ímpar, não é? (...) Que está todo mundo ali, a gente 

discute numa boa... Tem... Lógico que todos têm dificuldade, não é? 

Não vai sanar ali, não vai sair dali com uma receita pronta, mas talvez 

alguma palavrinha, alguma coisa que é dita ali no momento, a gente 

abre uma visão nova.  (DE5) 

 

Para o DE 4, o referido projeto auxilia o CP na formação continuada da escola, 

sobretudo na elaboração de alguns projetos:  

Olha, eu acho, assim, principalmente para o coordenador que está 

fazendo a sala de formação continuada, que é a Sala de Educador hoje, 

(...) porque envolve todos os funcionários da escola. Eu acho que, em 

alguns pontos, sim, porque eles podem trazer alguma experiência, 

abriu algum leque, não é? Para ele estar trabalhando aqui alguns 

projetos, não é? (DE 4) 

 

Ao mesmo tempo em que atestaram a necessidade do Projeto Sala de Gestores 

para o desenvolvimento profissional dos participantes, os diretores destacaram alguns 

aspectos que poderiam tornar mais eficaz o trabalho junto aos CPs. Para o DE 1, “(...) 

faltaram leituras prévias e um trabalho de acompanhamento de leitura dinâmica”; o DE 

2 queixou-se da ênfase dada ao aspecto teórico das temáticas desenvolvidas nos 

encontros, dificultando a ligação com a prática nas escolas; o DE 4 reflete sobre a 

incapacidade dos encontros de formação de atender às necessidades de todos os 

participantes, tendo em vista a diversidade de modalidade de ensino e dos segmentos ali 

representados (diretores, CPs e assessores pedagógicos). 

Assim, pensando nas sugestões para minimizar as dificuldades encontradas na 

Sala de Gestores, o DE 1 reflete sobre a possibilidade de o CEFAPRO de Cáceres 
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realizar um trabalho mais aprofundado com os CPs, auxiliando-os na mediação do 

processo de ensino-aprendizagem, sugerindo que sejam realizados “encontros juntos e 

separados”, tendo em conta as diferentes necessidades formativas dos participantes.   

O DE 2 manifestou insatisfação pelo fato de os encontros da Sala de Gestores 

ficarem no “campo teórico”. O DE 4 sugeriu que a formação envolvesse as experiências 

vivenciadas na região, a exemplo do último encontro de 2011, em que as escolas 

expuseram os trabalhos que deram certo e se chamou a atenção para a importância do 

comprometimento dos participantes, posto que muitos deles não se envolvem com as 

questões que estão sendo trabalhadas.  

Por outro lado, os DE 4 e DE 5 enaltecem a estratégia utilizada pelo 

CEFAPRO de Cáceres de possibilitar que os próprios participantes sugiram os temas a 

serem trabalhados na formação continuada do Projeto Sala de Gestores. 

As falas dos DEs convergem com as dos próprios CPs ao reivindicarem que se 

repensem as estratégias de formação na Sala de Gestores, levando em conta a relação 

teoria/prática e a realidade da região, como também as necessidades específicas de cada 

gestor ali representado. Isso nos remete a Marcelo (1999) ao enfatizar os princípios da 

formação continuada que contemplam o isomorfismo da ação pedagógica, bem como o 

princípio da individualização, tão pertinentes no processo de desenvolvimento 

profissional. 

Considerando os conhecimentos necessários para a formação do CP, é 

surpreendente que dois diretores não tenham mencionado nenhum conteúdo, sob a 

alegação de não haver pensado sobre essa questão. Questionamos como é possível que 

esses dois diretores, que participam da Sala de Gestores, desconheçam os sistemas de 

conhecimentos inerentes à formação que subsidiam o CP no exercício de suas funções. 

Além disso, tal situação evidencia a falta de atenção desses DEs aos conhecimentos do 

gestor escolar sobre a função dos diversos atores que integram a instituição educativa.  

Já para os outros três diretores, a formação do CP envolve:  

(...) as teorias educacionais (...), leituras das políticas da Secretaria de 

Educação em que são baseadas. Não só da Secretaria da Educação 

Estadual, mas da visão nacional – precisa ser mais aprofundada, não 

é? Baseada em que teoria está isso? Por que disso? Eu sinto que isso 

precisa ser mais aprofundado, (...). (DE 1) 

 

Eu acho que o coordenador, ele, para fazer um bom trabalho, a 

primeira coisa que tem que ter, ele tem que ter uma boa formação em 

cima da gestão democrática. (...) vivenciar situações em que ele vai 

trabalhar com equipe, visando sempre, assim, ao conjunto (...). Muitas 
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vezes, o coordenador, ele tem que ouvir mais do que falar, não é?  (...) 

Eu acho que tem que conhecer também a realidade da escola. (DE 4) 

 

(...) Eu acredito que se deve ter uma formação, sim. (...) Eu acho que 

tem que ter uma base teórica e que esse coordenador, que essa pessoa 

tão importante, ela esteja amparada, porque ela tem ali nas mãos como 

animar uma galera, não é? Animar os seus pares, ou também ela tem 

nas mãos (...) não levar nada para frente. Então, para isso, eu acredito 

que tem que estar lendo, não é? Se informando e buscando mesmo. 

Porque não é fácil trabalhar com pessoas (...). (DE 5) 

 

Observa-se que as respostas dos sujeitos acima contemplam alguns aspectos já 

mencionados pelos próprios CPs em relação aos conhecimentos necessários para a sua 

formação, mas é interessante ressaltar que essa questão não tem sido objeto de análise e 

discussão nos encontros na Sala de Gestores, evidenciando-se uma falta de 

planejamento institucional acerca da formação que deve receber o CP. 

 

3.3.3.2 - Percepções dos diretores de escola (DEs) em relação ao papel dos CPs 

Para os cinco diretores entrevistados, o papel do CP na escola envolve: mediar 

o processo de ensino-aprendizagem (DE 1), estabelecer o contato entre aluno, professor 

e comunidade (DE 2), acompanhar o trabalho dos professores (DE 3). Na mesma 

direção, os DEs 4 e 5 responderam: 

(...) acompanhar, auxiliar, avaliar, não só o trabalho dos professores 

com relação aos alunos, que é a questão de estar verificando muitas 

vezes como está sendo trabalhado certo conteúdo, a questão da 

avaliação, mas também ele tem sempre a função de avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem (...). (DE4)  

 

(...) ele é como se fosse a essência das ações pedagógicas. É por meio 

dele que a escola vai conseguir fazer um trabalho dinâmico, não é? 

(...) No aspecto com o professor que vai ser direcionado ao aluno, 

como também envolvendo toda a comunidade. (DE5) 

 

Para os cinco diretores, o papel do CP está diretamente ligado ao processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos. Mesmo admitindo não ter clareza quanto ao papel do 

CP, o DE 3 arrisca afirmar que a função do CP é “acompanhar os trabalhos dos 

professores”. Ainda aparecem falas como “acompanhar”, “auxiliar o trabalho dos 

professores”, porém, os DEs não mencionam nada sobre o papel dos CPs na elaboração 

do PPP e na coordenação da Sala de Educador. Destacamos que, nas observações na 

Sala de Educador, nem sempre os DEs estão presentes. 

No que se refere ao que o CP está dando conta de fazer nas escolas, apenas um 

diretor aponta a dificuldade de um dos CPs da sua escola em lidar com crianças e 
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adolescentes. Exceto o DE 1, que não respondeu essa pergunta, os demais revelam que 

os CPs se ocupam com as atribuições que lhes são conferidas. 

Os depoimentos dos DEs não deixam transparecer que o CP vive uma crise de 

identidade, pois, de acordo com as suas declarações, todos se encontram exercendo seu 

papel, o que nos faz refletir sobre a necessidade de uma maior interlocução entre a 

Direção da Escola e a Coordenação Pedagógica. É fato que, sem uma interação entre 

essas duas instâncias, o trabalho do CP fica comprometido, porque ambas necessitam de 

apoio mútuo para pensar a escola nos seus aspectos pedagógicos e administrativos, na 

consolidação de um projeto coletivo que envolva o desenvolvimento pessoal, 

profissional e institucional, como propõe Placco (2006) ao referir-se à dimensão do 

trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico. 

 

3.3.4 - Percepção dos professores formadores do CEFAPRO (PFCs) sobre os 

conhecimentos necessários para formação do CP 

De acordo com os PFCs, as necessidades formativas dos CPs abrangeriam: 

elaborar e conduzir o Projeto da Sala de Educador; organizar o trabalho pedagógico nas 

escolas, no sentido de registrar e divulgar os projetos desenvolvidos na instituição; ter 

 (...) uma visão geral da educação como um todo, (...). Esse 

coordenador pedagógico (...) tem que saber o mínimo de Matemática, 

o mínimo de Língua Portuguesa, tem que saber o mínimo de... Ele tem 

que saber o mínimo do todo. De todas as áreas... (PFC 2)  

 

E saber suas atribuições, como explicitam os PFC 3 e PFC 4: 

Precisava primeiramente (...) saber de fato o seu papel, a sua função. 

(...) Porque o que a gente vem vendo é um ciclo vicioso. “Ah! Porque 

fulano fazia isso, você também tem que fazer!”. Às vezes, o 

coordenador, ele chega querendo: “não, eu vou, eu vou exercer o meu 

papel, a minha função!”. Aí, a gente vê que é aquele ciclo vicioso. 

“Ah! não, fulano fazia isso, fazia isso!”. (PFC 3) 

 

(...) É isso mesmo, é atribuir o verdadeiro papel do coordenador 

pedagógico e saber que aquelas são as atividades, aquele é o papel 

dele, e não pensar assim: “olha, eu vou atribuir outras atividades, 

como não tem ninguém indicado para fazer, vamos deixar para o 

coordenador fazer”. Eu penso que precisava pensar nessa questão, não 

é? (PFC 4) 

 

Assim, entendemos, como já analisamos nos dados sociodemográficos, que 

uma estratégia de formação continuada dos CPs deve ter em conta que, entre os CPs, há 

professores jovens e professores com muitos anos na docência; professores que 
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assumem o cargo pela primeira vez e outros que o assumem por várias vezes; 

professores que se candidataram não pelo compromisso com a escola. 

Apesar da existência de uma política de formação continuada adotada pelo 

Estado de Mato Grosso, esta carece de um programa de formação de curto e longo prazo 

que atenda às especificidades dos diversos atores para desenvolver suas funções, em 

correspondência com o PPP da escola. Isso pode ser conferido nas observações 

realizadas na Sala de Gestores e Sala de Educadores, sem contar que, num só espaço, se 

reúnem vários segmentos representativos que carecem de atendimento individual e 

coletivo. 

 

3.3.5 - Percepções dos professores formadores do CEFAPRO (PFC) acerca do 

papel e desafios do CP 

Para os quatro professores formadores entrevistados, o papel do CP está 

relacionado com as atividades pedagógicas da escola, com a formação continuada, 

fundamentalmente no que diz respeito ao acompanhamento do professor na mediação 

pedagógica para uma efetiva aprendizagem dos alunos. 

(...) Olha, ele... O papel dele, a gente sabe que é bem definido, que é 

se envolver com o pedagógico, não é? Ele é o suporte na escola para 

os professores, não é? Para o campo pedagógico. (PFC 1) 

 

(...) Ele deveria ser talvez o centro da formação, não é? O centro da 

orientação escolar, não é? (PFC 2) 

 

(...) As atribuições que são do coordenador pedagógico são essas de se 

envolver com as atividades pedagógicas dos professores, dos alunos, 

serem mais presentes nas salas de aula, nas reuniões. (PFC 3) 

 

(...) Penso que o papel essencial do coordenador pedagógico é a 

mediação das ações pedagógicas do professor. (PFC 4) 

 

À semelhança dos próprios CPs e DEs, os PFCs não fazem referência à 

formação em serviço dos funcionários não-docentes como uma das funções do CP. No 

entanto, para os PFCs, ao invés de auxiliar o professor na condução do trabalho docente, 

os CPs ocupam a maior parte do tempo com “outros trabalhos” (PFC 4), com questões 

ligadas à burocracia da escola, conforme revelam os PFC 1 e PFC 2: 

(...) Não são todos os coordenadores que têm esse comportamento, 

mas a grande maioria tem, adota esse comportamento. Na minha 

concepção... De muita cobrança e pouco investimento no professor. 

(PFC 1) 
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(...) Ele acaba caindo muito mais numa questão puramente 

burocrática, num fazedor de ações dentro das escolas, entende? [do] 

que propriamente na orientação pedagógica, que deveria ser seu papel. 

(PFC 2) 

 

Para os PFC 3 e PFC 4, esses outros trabalhos que sobrecarregam o CP 

relacionam-se ao fato de o CP não saber distinguir o seu real papel na escola e, como 

consequência, ocupar o tempo com atividades que não são de sua alçada:  

(...) Por exemplo, o coordenador fica tirando cópia ou passando no 

mimeógrafo ou tirando xerox do professor da sala de aula, e o professor 

lá, trabalhando. Não, isso não é papel do coordenador, não é? Porque 

essa atividade cabe ao professor (...). (PFC 3) 

 

(...) Vou dizer, assim... Eu vejo que o coordenador pedagógico, ele tem 

uma sobrecarga muito grande de trabalho, porque, quando a gente chega 

às escolas, a gente percebe que ele está fazendo diversas atividades, ele 

está atendendo o professor, está atendendo os alunos, está atendendo 

aos chamados da SEDUC, respondendo as questões do sistema mesmo, 

da política nacional, mas eu vejo que ele tem uma demanda de trabalho 

muito grande que envolve muito mais outras questões que não são 

somente o pedagógico da escola, entendeu? (PFC 4) 

 

Acrescido a isso, um dos PFCs aponta a dificuldade em dar continuidade aos 

trabalhos junto aos CPs, devido ao pouco tempo destinado à gestão da Coordenação 

Pedagógica. 

(...) Porque (...) aqui no Estado, ele não é um coordenador fixo. Ele 

[fica por...] dois anos ou, às vezes, [fica por um ano]. (...) Então, (...), 

geralmente, ele fica dois anos, não é? Junto com o tempo do diretor. 

Então, a cada dois anos, troca. Então, todo o trabalho que foi feito, 

você tem tipo que recomeçar. Isso quando não muda antes de dois 

anos. (PFC 1)  

 

Ademais, um dos PFCs menciona a precariedade da formação inicial e o 

despreparo dos CPs para assumirem o cargo:  

Esses professores nem sempre têm a maturidade, entende? Porque, às 

vezes, não tiveram dentro dos cursos, dentro da formação inicial, e 

acaba repercutindo no papel do coordenador, sem dúvida, não é? E 

muitas das coordenadoras (...) pedagógicas também pecam pelas 

dificuldades do próprio aprendizado aí dentro das universidades na 

formação inicial. Elas vêm para o cargo sem muito preparo. (...) E aí 

nós temos que correr, refazer, orientar, tentar, realmente, às vezes, 

apagar fogueiras, não é? (PFC 2) 

 

Como pudemos apreciar, os PFCs atribuem ao CP a função de acompanhar os 

professores no processo de ensino e aprendizagem e, diferentemente dos DEs, 
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identificam as dificuldades que os próprios CPs apresentam em assumir o seu papel. Ao 

questionarmos acerca da função dos PFCs, eles não reconhecem que uma de suas 

atribuições seja a de contribuir com a formação continuada do CP, o que deixa evidente 

que a formação desenvolvida pelo CEFAPRO de Cáceres não é compreendida como 

uma proposição coletiva. Ao perguntarmos sobre a responsabilidade da formação do 

CP, obtivemos respostas como: “(...) Não e nem de chegar lá e falar assim: „olha, você 

não pode fazer isso, não é? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo‟” 

(PFC 3). 

Apesar de os PFCs reconhecerem que uma de suas funções atribuídas pela 

SEDUC/MT está relacionada com o acompanhamento metodológico às escolas, eles 

não relacionam isso com a formação dos CPs; por outra parte, eles não participam da 

Sala de Gestores, onde se trabalha, em certa medida, a formação do CP. Isso indica que 

o PFC e o próprio CEFAPRO não possuem um entendimento real do que significa 

formação continuada em serviço, nem da demanda por uma proposta teórica e prática de 

atividades pedagógicas envolvendo o desenvolvimento individual e em equipe, tal como 

propõe Marcelo (1999). Esse tipo de formação compreende tanto as situações de troca 

de experiências, em que intervenções são desencadeadas, quanto as configuradas em 

cursos formais. Para tanto, faz-se necessária uma ação sistematizada, em que o 

acompanhamento dos trabalhos seja assegurado pela garantia de continuidade dos 

programas formativos, como propõem Davis, Nunes e Almeida (2011). 

Outro aspecto a ser considerado pelos próprios PFCs é o fato de que, em geral, 

o atendimento prestado às escolas tem a duração de um ano, sem contar que, quando se 

trata de escolas fora do município de Cáceres, são disponibilizadas duas diárias ao mês 

para prestar assistência presencial, sendo que a permanência nas escolas não ultrapassa 

um dia. Isso, no entender dos PFCs, dificulta o acompanhamento sistemático das 

atividades institucionais, comprometendo o trabalho desses profissionais. 

Então, por isso que, às vezes (...), nós discutimos aqui, internamente 

entre nós, essa necessidade de se manter o professor formador dentro 

das escolas por algum período, pelo menos dois anos, três anos, não é?  

Para que ele possa gradativamente ser colocado como mais um dentro 

da escola, e não como aquele interventor, não é? E, infelizmente, às 

vezes, há essa resistência... (PFC 2) 

 

(...) Mas, para esse ano, assim, a previsão é que você tem direito a 

duas ordens de serviço. Então, você já prevê que você pode se fazer 

presente nos municípios, duas vezes num mês. E aqui na sede (em 

Cáceres), é todas as vezes que você estiver aqui, que tiver a Sala de 
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Educador, você tem que estar fazendo esse acompanhamento na 

escola. (PFC 3) 

 

Para dar atendimento às escolas, os PFCs organizam entre os pares de mesma 

área de conteúdo um plano de ação a ser desenvolvido junto às escolas, que é apreciado 

pela Coordenação de Formação do CEFAPRO. Também os PFCs acompanham projetos 

advindos do Governo Federal e ainda são submetidos às determinações da SEDUC/MT, 

que, ao longo do ano, insere atividades para que eles realizem nas escolas ligadas ao 

polo. Porém, nessa agenda, os PFCs não se incluem como formadores dos CPs. Assim, 

concordamos com Davis, Nunes e Almeida (2011), que defendem que o CP necessita de 

formação, contando com uma equipe técnica para acompanhá-lo, e que essa formação 

seja articulada ao contexto de trabalho. Ainda, se consideramos que a formação desse 

profissional está ligada à constituição de sua identidade, em Marcelo (1999), 

apreendemos o princípio da individualização, que leva em conta as características 

pessoais, cognitivas e relacionais dos sujeitos a quem é dirigida a formação. Com Gatti 

(1996), Marcelo (2009) e Dubar (2005), assimilamos que a identidade profissional se 

constrói na interação social, posto que é no contexto de trabalho, na inter-relação entre o 

individual e o coletivo, que essa identidade é forjada. 

Considerando a função do PFC, conforme preceitua o Parecer 

Orientativo/2012, foi perguntado sobre as atividades mais importantes que esses 

profissionais desenvolvem nas escolas. Os quatro professores responderam que, 

fundamentalmente, se trata de contribuir com a discussão de algumas temáticas na 

formação continuada na Sala de Educador: 

(...) A nossa contribuição, assim que eu vejo, que é mais incisiva, 

assim, vamos dizer, é quando a gente vai participar dos encontros 

formativos, não é? Então, a gente participa na/da discussão do tema. 

Então, a gente tem aquele cronograma do Projeto Sala de Educador da 

escola, para quando você for para a escola, você saber em que 

momento eles estão lá e o que eles estão discutindo. E aí, você, na 

medida do possível, tenta, não é? Ler, fazer leituras, enfim, levar 

algumas coisas que, de repente, possam colaborar nessa discussão e na 

formação dos colegas lá. (PFC 1) 

 

(...) Eu acredito, assim, o mais importante é quando você vê que foi 

possível uma temática, ou seja, a teoria, e depois você vê em outro 

momento os professores discutindo o que foi colocado em prática. 

Porque esse é o sentido da formação continuada na escola. (PFC 3) 

 

Ainda considerando a Sala de Gestores como espaço de formação, levando em 

conta seus efeitos no desempenho dos CPs no exercício de suas funções, e as possíveis 
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sugestões ou reivindicações dos professores formadores no atendimento às necessidades 

formativas desses CPs, os PFCs deixam transparecer desconhecimento do trabalho 

desenvolvido no projeto de formação dos gestores, conforme justifica o PFC 2:  

(...) Porque eu não acompanho pari passu todo o aspecto formativo. 

Porque a Sala de Gestores, ela é mais, é... Ela está mais ligada à 

questão mesmo da orientação da gestão propriamente do CEFAPRO. 

Não é isso? Os professores formadores participam, mas não 

participam efetivamente daquela, daqueles momentos formativos. E 

eu penso que, invariavelmente, uma das questões que podem vir a ser 

sanadas, que podem ser regulamentadas ou melhoradas, no caso, eu 

diria que é no tocante à própria formação mesmo, sabe? No sentido, 

assim (...). Sabe por que eu digo isso? Porque eu penso, 

invariavelmente, parece-me que as discussões ficam mais no âmbito 

administrativo, formal, entende? (...) É porque grande parte, quando 

vem para esses encontros, já vem totalmente desmotivada em função 

da própria estrutura de ensino que nós temos hoje, não é? E eu vejo 

diretores, os coordenadores pedagógicos daqui, vêm, mas vêm 

sabendo no sentido de que “está bom, eu vou lá para marcar minha 

presença”. Mas eu não percebo mesmo aquela questão do ímpeto, do 

envolvimento, a questão da discussão dos problemas educacionais, 

de... Eu não vejo! (PFC 2) 

 

O PFC 4, além de não sugerir, justifica:  

Porque, na verdade, eu não consigo ver falhas no projeto para 

formação. Eu não consigo ver falhas porque talvez eu não tenha 

conhecimento suficiente para analisar essa questão. Mas, assim, [n]os 

projetos que o CEFAPRO tem desenvolvido para a formação 

continuada dos gestores que eu pude acompanhar, eu não vi falhas, 

sabe? De repente, até tem, porque ninguém é perfeito, mas eu acredito 

que a questão [é] que eles colocam em pauta e pensam que estão no 

caminho... (PFC 4) 

 

Apesar de não participarem da elaboração da proposta de formação no Projeto 

Sala de Gestores, os professores formadores sugerem que seja feito um trabalho que 

ajude o CP a “saber de fato o seu papel” (PFC 3), além de orientá-lo na construção e 

execução dos projetos de formação continuada das escolas (PFC 1).  

Mesmo atuando nas escolas, na Sala de Educador e na discussão das temáticas 

e orientando os gestores nos aspectos administrativos e pedagógicos, esses mesmos 

professores formadores reconhecem que foge à sua alçada um trabalho específico 

voltado para a Coordenação Pedagógica, conforme respondeu o PFC 2: 

(...) Não enquanto projeto, não é? Para os coordenadores, 

especificamente, não. (...) Olha, na realidade, não, não. Foge um 

pouco. A gente tende, às vezes, a... Não digo aconselhar, não se dá 

conselho a ninguém... Mas eu digo, assim, a usar das nossas 
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experiências, não é? Dizer: “olha, pensa sobre isso, pensa sobre 

aquilo”. (PFC 2) 

 

Diante do exposto e considerando que as funções dos PFCs envolvem assistir 

ao Projeto Sala de Educador e às demais necessidades no processo de ensino- 

aprendizagem, a importância de seu papel junto à Coordenação Pedagógica é 

determinante, pois são os próprios PFCs que estão nas escolas e nas reuniões de 

formação, que têm a possibilidade de sentir, em certa medida, as necessidades 

formativas dos CPs e fornecer subsídios para a Sala de Gestores, como sujeitos que têm 

a possibilidade de ver a realidade mais de perto. Portanto, entendemos que a atividade 

profissional dos PFCs se dê num movimento dialético que atenda professores, CPs e 

DEs nas escolas e na Sala de Gestores. Para isso, é necessário que os PFCs sejam 

formados; caso contrário, sua atuação corre o risco de ser interpretada como uma ação 

fiscalizadora que responde às exigências dos órgãos superiores. 

Como se pode deduzir, os sentimentos e desafios dos CPs são consequência de 

uma complexa rede de aspectos a serem considerados, começando pela deficiência na 

formação inicial, passando pela precária formação continuada e somando-se às difíceis 

condições de trabalho. 

Vale aqui mencionar a ação interventiva da pesquisadora (conforme relatado 

no item 3.5 deste Capítulo) ao sugerir a inserção dos PFCs na Sala de Gestores, em 

2012, nos encontros realizados em Mirassol D‟Oeste, em que se contou com a 

participação de três PFCs, que discorreram sobre o processo de ensino-aprendizagem na 

proposta do Ciclo de Formação Humana, Avaliação da Aprendizagem e Dificuldades de 

Aprendizagem. Tal experiência foi significativa, na medida em que trouxe as 

contribuições dos PFCs, evidenciando o papel desses profissionais na formação dos 

gestores. 

 

3.3.6 - Percepções dos Professores (Ps) e Funcionários Não-Docentes (FNDs) sobre 

o papel do CP 

Conforme mencionamos no item 3.4.3 da Metodologia, foram duas as questões 

do questionário aplicado aos professores e funcionários não-docentes: uma sobre as 

funções do CP e a outra sobre sugestões para melhorar o atendimento do CP na escola. 

Apenas dois professores citaram quatro atribuições que coincidem com as exigências da 

SEDUC/MT. 
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 (...) Organizar e oportunizar espaços adequados para as práticas de 

artes, como sala especial ou adaptação; ajudar nas cobranças, junto 

aos professores, de uma melhor eficiência do sistema falho do diário 

web junto à SEDUC. Articular profissionais para sanar problemas 

individuais e criar mecanismos menos evasivos para que as formações 

continuadas sejam colocadas em prática (...) (P 27) 

 

(...) Acompanhar o Projeto Pedagógico da Escola; auxiliar os 

professores no desempenho de suas atividades; ajudar na formação 

continuada dos profissionais e articular as relações escola-família. (P 

43) 

 

De todo o grupo que respondeu o questionário, somente o P 43 fez alusão ao 

acompanhamento do Projeto Pedagógico como uma das principais funções do CP, o que 

revela um conhecimento mais ampliado do papel desse profissional na escola. O 

restante voltou suas preocupações para o atendimento das necessidades dos professores, 

dos funcionários, dos alunos e da relação escola/família, demonstrando que lhes falta 

um esclarecimento sobre tal questão: 

(...) Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante 

o ano letivo; fiscalizar se os professores estão cumprindo sua carga 

horária e promover reuniões com os funcionários para avaliação de 

suas ações. (P 1) 

 

 (...) Auxiliar os professores nos conteúdos extraclasses; substituir os 

professores quando estiverem em curso de capacitação. (P 41) 

 

(...) Coordenar e elaborar dinâmicas com os alunos e funcionários para 

que tenhamos uma amizade perfeita. (FND 20) 

 

(...) Promover espaço de leitura no colégio; promover eventos 

envolvendo artes na escola e auxiliar professores de alunos especiais. 

(FND 55) 

 

Assim, as respostas dos 69 sujeitos sobre as atribuições dos CPs resumem-se, 

fundamentalmente, em: orientar e auxiliar os professores nas atividades pedagógicas em 

sala de aula (76,6%); responsabilizar-se pelas relações professor/aluno/pais (26,6%); 

fiscalizar a presença de professores e cobrá-los para que cumpram com suas funções 

(25%); e responsabilizar-se pela formação continuada na escola (18%).  

Nas palavras dos respondentes: 

Auxiliar o professor com materiais pedagógicos, materiais diferenciados 

para as aulas (auxílio), e dar suporte e apoio aos alunos. (P 69) 

 

 (...) Ajudar o professor no decorrer do ano letivo nas possíveis 

dificuldades que o mesmo possa vir a ter; intermediar quando 

necessário na resolução de um “conflito” entre alunos, quando o 
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professor não conseguir fazê-lo, e promover um convívio mais íntimo 

entre os pais dos alunos e a escola. (P 5) 

 

(...) Fiscalizar: pontualidade, presença e diário da web e coordenar o 

período de sua responsabilidade! (P 51) 

 

(...) Manter as relações intermediárias entre alunos, pais, professores; 

auxiliar os professores na parte pedagógica e preparar a formação para 

os educadores. (P 8) 

 

Como podemos verificar, há um grupo de professores e funcionários que ainda 

atribui ao CP o papel de fiscal, de supervisor da escola (P 51). Essas falas evidenciam o 

ranço herdado da estrutura organizacional técnico-administrativa do século passado, 

conforme alerta Mate (2008). Reflexo das experiências vividas, este pode ser um dos 

papéis assumidos pelos próprios CPs na sua vida profissional (MARCELO, 2009). Vale 

lembrar aqui a fala do PFC 1 ao mencionar que os CPs, além de se envolverem com 

atribuições que não lhes dizem respeito, fazem muitas cobranças aos professores, ao 

invés de oferecer ajuda para minimizar os problemas existentes. 

Também grande parte dos Ps e FNDs atribui responsabilidade ao CP pelas 

relações entre professor/aluno/pais, localizando-se aqui alguns aspectos que devem ser 

mais bem esclarecidos, pois, na medida em que se espera que o CP faça a ponte entre a 

escola e a família para que haja melhor aproveitamento da aprendizagem dos alunos, 

entendemos que essa seja uma ação pertinente à Coordenação Pedagógica (LIBÂNEO, 

2004). Porém, isso não desobriga alunos, professores e funcionários não-docentes de 

cuidarem das relações estabelecidas no processo educativo, sem delegar ao CP nem a 

qualquer outro gestor aquilo que seria inerente a todos, ou seja, promover a parceria 

entre os atores sociais.  

Por outro lado, apenas 18% citam a formação continuada como uma das 

atribuições do CP, refletindo a fragilidade dessa área na escola. Conforme mostrado por 

meio das observações realizadas na Sala de Educador, os professores e funcionários 

não-docentes necessitam de formação continuada, sendo que a proposta utilizada pela 

escola não tem atendido satisfatoriamente às necessidades desses sujeitos. 

Nas respostas ao questionário, podemos apreciar que, para a maioria dos 

professores, a Coordenação Pedagógica ocupa a maior parte do seu tempo com questões 

burocráticas, com a indisciplina de alunos e outras funções, o que prejudica o 

atendimento no aspecto pedagógico. Em relação às sugestões dadas para melhorar essa 

situação, os professores declaram: 
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(...) Ter inspetor de alunos para a coordenação ficar só no 

acompanhamento pedagógico e na indisciplina de aluno. (P 6) 

 

(...) Mais cursos de formação dentro da função que exerce na escola 

(coordenador) e colocá-la em prática, porque o coordenador 

desenvolve na escola atividades que não lhe competem, impedindo-o 

de dedicar-se mais ao pedagógico. (P 8) 

 

(...) Deveria ter um auxiliar do coordenador para desenvolver essas 

funções, que acabam sobrecarregando-o, e não é sua essa função. (P 

15) 

 

(...) Que tivesse um profissional capacitado (como um psicólogo) para 

atender às questões de indisciplina, que hoje é de capacidade [sic] do 

coordenador, e que o mesmo ficasse só com as questões pedagógicas. 

(P14) 

Sobre esse assunto, um professor fez o seguinte desabafo:  

(...) Quando todos assumirem suas funções, com certeza o trabalho do 

pedagógico melhorará, pois hoje o coordenador às vezes faz outras 

funções. (P 14).  

 

Ao reivindicarem um espaço de atendimento individualizado junto ao CP, os 

professores sugerem estratégias de formação individual e coletiva, além de proporem 

um acompanhamento nas práticas de sala de aula:  

(...) Que o coordenador tivesse uma sala própria e que a escola 

oferecesse mais de um coordenador para que não sobrecarregasse o 

mesmo. (P 05) 

 

(...) O coordenador deveria acompanhar algumas vezes as aulas dos 

professores em sala, não para intimidar, mas para sentir-se como 

professor e poder se colocar na real situação (...). (P 27) 

 

O discurso desse grupo confere à Coordenação Pedagógica o papel de 

mediadora do processo de ensino-aprendizagem, sendo que as sugestões e 

reivindicações convergem para que o CP assuma de fato o seu papel, conforme reforça 

também o PFC 3 (página 113). Pelas expectativas reveladas, o CP deve orientar os 

professores na gestão do conhecimento, supervisionar a equipe docente, organizar a 

formação continuada e saber relacionar-se com pais, alunos, funcionários e professores. 

Também os professores e funcionários pesquisados reconhecem a carência de 

uma formação específica do CP, como sugere o P 8,  acima, e o  FND 3, a seguir: 

 

(...) Formação adequada ao profissional que exerce tal atividade. 

(FND 3) 
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As atribuições e sugestões conferidas ao CP pelos Ps e FNDs, analisadas numa 

abordagem crítico-reflexiva, revelam a tensão existente entre as atribuições conferidas 

aos CPs e as que estes exercem na escola, faltando à comunidade educativa um maior 

esclarecimento sobre as funções que a Coordenação Pedagógica deve assumir em 

correspondência com as orientações da SEDUC/MT (DUBAR, 2005). 

Uma vez conhecidas as percepções dos CPs e demais sujeitos acerca da 

formação oferecida ao CP pelo CEFAPRO de Cáceres, cumpre analisar a atuação do CP 

como sujeito formador no Projeto Sala de Educador. 

 

3.4 - Categoria 2: Desempenho do CP na formação continuada da escola 

3.4.1 - Observação no Projeto Sala de Educador  

As leituras sobre formação continuada (CANDAU, 1996; MARCELO, 1999) e 

constituição identitária (PLACCO, 2006; MARCELO, 2009; DUBAR, 2005), as 

observações feitas na Sala de Gestores e as entrevistas realizadas com CPs, DEs e PFCs 

auxiliaram-nos a construir um roteiro para seguirmos nas observações do Projeto Sala 

de Educador de três escolas da Rede Estadual (EA, EB e EC), conforme apresentamos 

no item 2.4.1 da Metodologia. 

Paralelamente às observações na Sala de Educador, tivemos a preocupação de 

procurar, junto ao CEFAPRO de Cáceres, os projetos de formação continuada das 

escolas visitadas, com o objetivo de analisar em que medida as atividades realizadas na 

formação junto às escolas estão em consonância com o que é trabalhado na Sala de 

Gestores. Para verificar como são trabalhadas as temáticas desenvolvidas, analisamos os 

projetos das três escolas, referentes a 2011 e 2012. A revisão e análise desses projetos 

levam-nos a afirmar que:  

1. Como se trata de uma diretriz da SEDUC/SUPF/MT, que determina o 

cumprimento de 80 horas de formação continuada ao longo do ano, cada escola 

organiza seu próprio calendário; 

2. Em geral, palestras, seminários, projeção de filmes, leituras e discussão de 

textos são as estratégias adotadas pelas três escolas para o desenvolvimento das 

temáticas;  

3. Sobre a elaboração dos projetos, a conversa com a coordenadora de 

formação continuada mostra que os gestores apresentam grandes dificuldades, que vão 

desde a concepção junto ao coletivo da escola até a elaboração do documento. Diante 
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dessa dificuldade, em 2012, o CEFAPRO de Cáceres forneceu um modelo de projeto 

com os itens a serem preenchidos pelas escolas, tais como: tema, objetivos, 

metodologia, cronograma, avaliação, etc. Tal ação promoveu a padronização dos 

projetos que são chancelados pelo CEFAPRO de Cáceres. 

Ao mesmo tempo em que os aspectos acima observados nos convidam a 

refletir sobre o grande avanço que as escolas da Rede Pública Estadual de Mato Grosso 

conquistaram ao conseguir um espaço de troca e de reflexão sobre a prática, 

consolidado em forma de projeto, também sinalizam a necessidade de preparo dos 

responsáveis pela condução da formação. Há fragilidades nos projetos da Sala de 

Educador, sobretudo no que diz respeito à estrutura, a começar pelos objetivos 

enunciados, que nem sempre consideram as necessidades do coletivo no 

desencadeamento das atividades propostas na formação. Tampouco os projetos 

articulam suas ações ao PPP da escola, não atribuindo um caráter institucional à 

formação. 

Assim, a análise dos projetos das três escolas reforça a necessidade de 

formação do CP, especialmente no que se refere à existência de uma equipe técnica para 

acompanhar os gestores. Sobre esse aspecto, vale dizer que os CPs em Mato Grosso 

dispõem do CEFAPRO, que tem como uma de suas funções dar-lhes apoio. No entanto, 

observa-se que esse trabalho requer da instituição um olhar mais atento, principalmente 

no que tange à formação da Coordenação Pedagógica.  

Por sua vez, a formação do CP exige que esse profissional adquira 

conhecimentos das relações interpessoais, conhecimentos dos saberes pedagógicos, 

conhecimentos da Psicologia da aprendizagem da criança, do jovem e do adulto, 

conhecimentos da educação, da legislação e do seu papel, conhecimentos sobre 

liderança – enfim, um conjunto de saberes que o ajudem a formar outros sujeitos 

(PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011). Caso contrário, sua atuação pode convergir 

para o mero cumprimento daquilo que os órgãos superiores determinam, incorrendo no 

risco de descaracterizar a função profissional que exerce junto à comunidade educativa.  

Assim, urge que as estratégias de formação desenvolvidas no Projeto Sala de 

Gestores se voltem para um atendimento geral e específico dos segmentos ali 

representados (CPs, diretores de escola e assessores pedagógicos), dando-lhes efetivos 

subsídios para atuarem com liderança nas escolas, de modo que isso se reflita na 

formação continuada desenvolvida no Projeto Sala de Educador. 
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Para ter uma visão do trabalho desenvolvido pelos CPs na condução da 

formação continuada, a pesquisadora participou como ouvinte dos encontros semanais 

de três escolas do município de Cáceres. 

 

3.4.2 – Observações na Escola A (EA) 

Na Escola A, a Sala de Educador funciona com duas turmas, uma aos sábados, 

a cada 15 dias, em que participam aproximadamente 35 pessoas (professores e todos os 

funcionários da escola), e outra turma, às terças-feiras, em que participam, em média, 16 

professores. Os encontros são desenvolvidos na sala do Laboratório de Informática, que 

conta com boas condições físicas, mas o espaço é pequeno para acomodar o grupo dos 

sábados. Foram cinco os encontros observados na EA. 

Os encontros dos sábados são coordenados por dois CPs. Na abertura do 

primeiro encontro do ano de 2012, foi informado que naquele dia o trabalho consistiria 

em preencher um questionário desenvolvido pela SEDUC/MT, referente ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). O instrumento procura diagnosticar a situação da 

escola frente aos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil 

(IDEB). Mediante advertência feita por uma CP, o não-preenchimento daquele 

documento poderia acarretar corte de verbas para a escola.  

Para o preenchimento do questionário, a turma foi dividida em seis grupos, que 

trabalharam por volta de duas horas para, posteriormente, em plenária, discutir e 

analisar as respostas dadas. O responsável por cada grupo informava a resposta, e, no 

final da discussão, a resposta era escolhida por consenso. Esse trabalho continuou pela 

sessão da tarde e no sábado seguinte. 

Em relação aos encontros da Sala de Educador das terças-feiras, três deles 

foram coordenados por uma professora, e o quarto ficou a cargo da professora 

formadora do CEFAPRO. Nos três primeiros encontros, foi realizada a mesma atividade 

desenvolvida nos encontros dos sábados. No quarto encontro, a professora formadora do 

CEFAPRO, que tinha participado dos encontros anteriores, trouxe um filme sobre 

indisciplina (O Triunfo) e um texto sobre esse tema para ser discutido no encontro 

seguinte. Após a apresentação do filme, a professora formadora do CEFAPRO fez 

questionamentos sobre o filme, gerando-se um debate muito produtivo.  
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No sábado seguinte a esse encontro, a pesquisadora decidiu fazer mais uma 

observação, tendo em vista que, até aquele momento, só havia participado de um tipo de 

atividade com essa turma (questionário da SEDUC/MT).  

Para esse encontro da Sala de Educador, o CP tinha planejado a intervenção de 

um professor da UNEMAT sobre pesquisas na área de literatura e a apresentação e 

debate do filme sobre indisciplina, projetado na turma da terça-feira anterior. Como 

nesse encontro não compareceram nem o professor da UNEMAT, nem a professora 

formadora do CEFAPRO, o CP pediu que a pesquisadora assumisse a coordenação dos 

debates. Sendo assim, a pesquisadora mediou a discussão após a projeção do filme e 

distribuiu o texto que deveria ser discutido no próximo encontro.  

Em relação às observações da Sala de Educador da EA, podemos resumir que 

foram realizadas três observações de quatro horas aos sábados e quatro observações de 

três horas às terças-feiras. Nas observações, pudemos constatar que dois encontros 

foram utilizados para o preenchimento do PDI, atividade que não constava no projeto 

Sala de Educador e que, para nosso entendimento, deveria ser desenvolvida em outros 

espaços. No entanto, a única atividade relacionada com o processo de ensino-

aprendizagem foi a discussão sobre indisciplina, ou seja, em três encontros, não se 

discutiram encaminhamentos práticos para o cotidiano escolar. Também pudemos 

destacar que a participação dos CPs como responsáveis pelo Projeto Sala de Educador 

se resumiu ao simples papel de moderadores, que controlavam o tempo das 

intervenções. Vale mencionar que, durante as análises das respostas do questionário da 

SEDUC/MT, houve um momento em que os professores manifestaram grande 

insatisfação com o Ciclo de Formação Humana, evidenciando que essa questão ainda 

não está assumida pela escola.  

 

3.4.3 - Observações na Escola B (EB) 

Na Escola B, os encontros da Sala de Gestores acontecem no Laboratório de 

Informática, onde existem boas condições de trabalho. Nessa escola, o projeto Sala de 

Educador estava organizado em dois grupos: o primeiro, formado por professores, e o 

segundo, por técnicos administrativos e pessoal de apoio. Os encontros da Sala de 

Educador do grupo dos professores são dirigidos pelos CPs, e os do grupo dos 

funcionários não-docentes, por um técnico que participou do curso Pró-Gestão, 

oferecido pelo MEC.  
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No primeiro encontro do ano, foram explicitadas as atividades a serem 

desenvolvidas em 2012, assim como a metodologia adotada. Essa proposta inclui 29 

encontros de Sala de Educador, com duração de três horas cada. 

Ao focalizar essencialmente o desempenho dos CPs no espaço de formação 

continuada, as observações na EB foram direcionadas para os encontros em que esses 

profissionais se concentraram, ou seja, junto aos professores. Nos quatro encontros 

observados, os participantes estudaram as Orientações Curriculares do Estado de Mato 

Grosso (OCs/MT, 2010), documento elaborado pela SEDUC/MT com vistas a unificar 

o sistema de ensino no Estado.  

Para desenvolver essa atividade, os CPs organizaram os professores em duplas, 

de modo que cada dupla fosse responsável pela leitura e discussão de um dos aspectos 

das OCs/MT. Num dos encontros observados, assistimos a uma palestra de um 

professor da UNEMAT, convidado por uma dupla de professores.  

Segundo o roteiro de observação, pudemos concluir que, no encontro de Sala 

de Educador da EB, participam todos os funcionários e professores da escola, mas em 

grupos diferentes. É importante ressaltar que o projeto de formação continuada da 

escola inclui encontros em que participam os dois grupos. Na elaboração do projeto de 

formação continuada, só participaram os CPs, e, na apresentação desse projeto, no 

primeiro encontro, não houve espaço para análise e discussão em plenária. À medida 

que as temáticas eram trabalhadas, apareciam espaços de discussão sobre as 

dificuldades que os professores vinham apresentando em relação ao processo de ensino-

aprendizagem, sem que houvesse encaminhamentos para orientar na resolução dos 

problemas apontados. Pelas temáticas desenvolvidas, constatamos que a atividade de 

análise e discussão das OCs/MT está em correspondência com as orientações da Sala de 

Gestores. No que toca ao desempenho dos CPs, este foi limitado à leitura das pautas e à 

responsabilidade de escrever a ata dos encontros; suas intervenções não ofereciam 

alternativas que contribuíssem para superar as dificuldades expressadas pelos 

professores. Apesar de presente na maioria dos encontros observados, a professora 

formadora do CEFAPRO não teve uma participação que pudesse trazer reflexões sobre 

os temas desenvolvidos.   
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3.4.4 – Observações na Escola C (EC) 

Na Escola C, os encontros da Sala de Educador acontecem na biblioteca, que 

não oferece espaço para que os 45 professores e funcionários possam acomodar-se de 

forma confortável. Nessa escola, o conteúdo dos três primeiros encontros foi a 

Metodologia do Trabalho Científico, e o quarto encontro limitou-se à projeção de um 

filme sobre dislexia, que se prolongou para a próxima reunião, à qual retornamos para 

verificar o encaminhamento dos trabalhos. Para trabalhar a Metodologia Científica, 

foram convidados dois professores da UNEMAT. Ao final de cada palestra, não houve 

encaminhamentos que pudessem ajudar os professores para a sua formação continuada 

por meio da pesquisa, o mesmo ocorrendo com o filme projetado.  

Em relação ao trabalho desenvolvido no Projeto Sala de Educador da EC, 

pudemos observar que professores e funcionários participam todos juntos nos 

encontros; a temática Metodologia do Trabalho Científico foi desenvolvida por 

recomendação do CEFAPRO, e a de Dislexia foi por iniciativa da escola; a atuação dos 

CPs da escola limitou-se à apresentação da pauta a ser desenvolvida e ao controle de 

presença. Quanto à participação da PFC, esta só esteve presente em um encontro, sem 

realizar nenhuma intervenção. 

 

3.4.5 – Análise das observações efetuadas no Projeto Sala de Educador 

Como pudemos constatar, na Sala de Educador das escolas visitadas, 

trabalharam-se temáticas relacionadas com o preenchimento do PDI, Indisciplina, 

OCs/MT, Metodologia Científica e Dislexia. Se, na realidade, existisse uma relação 

entre a Sala de Gestores e a Sala de Educadores, numa estratégia de formação 

continuada integrada, os CPs deveriam ser capacitados, por meio da Sala de Gestores, 

para coordenar as atividades da Sala de Educador, assumindo o papel de líderes do 

processo, motivando as análises, fazendo intervenções e propondo encaminhamentos, o 

que não aconteceu. Isso foi evidenciado no desempenho dos CPs na condução da 

formação continuada nas três escolas observadas. 

Em relação às temáticas, verificamos que uma escola passou do preenchimento 

do PDI para a temática da Indisciplina, outra trabalhou somente as OCs/MT, e a última 

passou do estudo da Metodologia do Trabalho Científico para a temática Dislexia, 

evidenciando-se a desarticulação que existe entre o Projeto de Formação Continuada na 

Sala de Gestores e a Sala de Educador. 
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Como acontece na Sala de Gestores, na Sala de Educador, participam vários 

segmentos (professores e funcionários não-docentes). No entanto, a organização da 

formação continuada dá-se em conformidade com o entendimento dos CPs das escolas, 

pois há aqueles que procuram realizar a formação continuada separando professores e 

não-professores, como há outros CPs que reúnem todos num só espaço, desenvolvendo 

a formação homogeneamente. 

O fato de considerar todos os que trabalham na escola como educadores 

(SEDUC, 2011) não implica dizer que as necessidades formativas são as mesmas, pois 

necessariamente há interesses diferentes, sobretudo nos setores de limpeza, de 

manutenção, de vigilância e da cozinha, que se distanciam das discussões pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores no que diz respeito aos processos de ensino- 

aprendizagem. É fato que há alguns aspectos, como a questão da segurança, da 

disciplina, do clima organizacional, da estrutura regimental da escola, etc., que 

necessitam da ação coletiva, em que todos os segmentos precisam estar afinados e, 

juntos, troquem experiências, estudem e discutam a melhor maneira de tomar decisões e 

dar os encaminhamentos necessários para as inúmeras situações que o cotidiano escolar 

exige. Porém, defendemos a ideia de que seja viabilizado um trabalho individual e 

coletivo, em que cada setor possa dialogar com seus pares para que haja troca de 

experiências e um olhar vertical nos problemas inerentes a cada segmento. Para que isso 

aconteça, é necessário que quem estiver à frente da formação seja preparado para 

exercer tal função. No entanto, de modo geral, os CPs não dispõem de uma orientação 

para conduzir esse tipo de formação. 

Por outro lado, no que diz respeito à construção do projeto coletivo de 

formação continuada das escolas, deve haver uma estruturação de conteúdos, 

considerando determinados objetivos que respondam à proposta contida no Ciclo de 

Formação Humana, numa estratégia de longo prazo, em que um ano dê sequência a 

outro ano. Apesar de haver nos projetos uma distribuição de carga horária a ser 

trabalhada em cada tema, eles não apresentam uma organização que corresponda a um 

projeto de formação, que contenha temáticas interligadas a partir de uma lógica 

preestabelecida e relacionada aos objetivos do projeto. Observa-se que somente em um 

dos três projetos analisados há preocupação de justificar a necessidade das temáticas 

desenvolvidas ao longo do ano, sem fazer referência ao PPP da escola, muito menos ao 
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Ciclo de Formação Humana, o que evidencia a ausência de uma proposta de formação 

continuada que contemple o aspecto institucional (PLACCO, 2006). 

Como pudemos constatar, a formação continuada nas escolas iniciou-se no mês 

de abril, após a chancela do projeto pelo CEFAPRO. A nosso ver, esse procedimento 

deveria acontecer a cada final de ano, de modo a avaliar as ações realizadas, tendo em 

vista as proposições futuras. 

Ressaltamos que, apesar da mudança de temáticas entre um ano e outro, os 

objetivos anunciados nos projetos das três escolas se repetem, sendo que nenhum faz 

menção aos indicadores do IDEB, do ENEM, da Provinha Brasil ou do SIGA, nem 

sequer às Orientações Curriculares da Educação Básica de Mato Grosso, conforme 

propõe o Parecer Orientativo/2012. Vale mencionar que as temáticas desenvolvidas ao 

longo do ano não guardam relação entre si; são trabalhadas de forma estanque, de um 

ano para o outro, e algumas delas até se repetem. 

No que tange às estratégias adotadas para o desenvolvimento dos projetos, elas 

não pressupõem que os sujeitos participantes realizem pesquisas e que os resultados 

dessas pesquisas sejam analisados e discutidos. Apesar de os projetos apresentarem o 

calendário das atividades desenvolvidas ao longo do ano, no planejamento, não consta a 

metodologia adotada, muito menos como é estabelecido o processo de avaliação. 

As três escolas declaram que o Projeto de Formação Continuada nasceu do 

consenso do grupo de participantes. Ao determo-nos nas temáticas desenvolvidas, 

percebemos que algumas abrangem o interesse de todos os segmentos, a exemplo dos 

temas: Trabalho em Equipe, Indisciplina, Estatuto da Criança, etc. No entanto, há temas 

específicos, direcionados às diversas áreas do conhecimento, como: Metodologia do 

Ensino de Ciências, Avaliação, Metodologia do Ensino de Matemática, etc. Pelo que 

entendemos sobre um processo formativo que integra vários segmentos, o projeto deve 

ter em conta estratégias de trabalho coletivas e individuais, mas que sejam integradas a 

uma estratégia geral. Nesse particular, reforçamos o princípio da individualização, em 

que se levam em conta as necessidades individuais e institucionais, bem como as 

características pessoais, cognitivas, afetivas e relacionais, conforme anuncia Marcelo 

(1999). 

Diante das observações realizadas nas três escolas, fica evidente que os CPs 

precisam assumir a formação continuada de forma ativa, pois há necessidade de que 

esses profissionais desenvolvam a capacidade de liderar os processos pedagógicos, haja 
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vista que os CPs pouco se posicionam quanto às questões discutidas na Sala de 

Educador, não promovem discussões, não fazem intervenções e se ocupam com o 

aspecto logístico da formação: preparação da sala, organização da lista de presença, 

controle do tempo e registro das atas da reunião. O desempenho dos CPs na Sala de 

Educador revela que a Sala de Gestores necessita de redirecionamentos a fim de 

contribuir com o trabalho nas escolas junto à formação continuada. 

Com a falta de uma formação específica voltada para o CP, ele se encontra 

inseguro, pois sua formação é espontânea, e não advinda de um projeto institucional. 

Isso se constatou nas observações nas escolas, em que os CPs não assumem uma atitude 

crítica ante os desabafos dos professores em relação às dificuldades do processo de 

ensino-aprendizagem das diferentes matérias e às resistências referentes ao Ciclo de 

Formação Humana. 

Pelo que pudemos identificar da formação continuada desenvolvida no Projeto 

Sala de Educador, as escolas ganharam um profícuo espaço de desenvolvimento 

profissional, em que docentes e não-docentes podem discutir, estudar, buscar soluções 

para os seus problemas. Trata-se de uma oportunidade de valorização da escola como 

lócus de formação e da experiência de seus atores na promoção social de ambos 

(MATO GROSSO, 2010). Tal iniciativa propicia o nascimento de um olhar para dentro, 

na busca do crescimento individual e institucional, mas que necessita da ajuda do outro, 

das experiências bem-sucedidas e do embasamento teórico, para não cair nas armadilhas 

de uma prática destituída do senso crítico. Trata-se de um convite para que todos os 

educadores participantes da escola se envolvam com o projeto institucional (PLACCO, 

2006). 

Aqui cabe a interlocução da escola com a Universidade e outras instituições, no 

sentido de estabelecer parcerias, trocar experiências, buscar alternativas para solucionar 

problemas inerentes ao ensino e à aprendizagem. No entanto, tal ação só poderá ser 

bem-sucedida se houver um projeto bem estruturado, que inclua o individual e o 

coletivo, o pessoal e o institucional, contando com o envolvimento de cada sujeito 

participante do processo. Isso implica dizer que um projeto de formação em serviço 

requer profissionais bem preparados para conduzir o grupo – tarefa nada fácil, devido à 

precariedade da formação inicial, que não supre tal necessidade, ficando a cargo da 

formação em serviço a preparação desses profissionais.  
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Como podemos concluir, a falta de uma formação específica do CP para que 

este possa atender às necessidades da formação continuada na escola leva-nos a 

considerar que, na realidade, o CP se apresenta como mais um professor com 

determinadas atribuições, sem ter uma identidade própria. A isso temos que acrescentar 

as tensões que essa situação gera, que podem ser internas à escola, externas à escola ou 

originárias das visões, necessidades e expectativas do próprio CP, como consideram 

Placco, Almeida e Souza (2011). Isso foi constatado também na experiência que na 

sequência relatamos, em que os CPs solicitaram em massa, à pesquisadora, intervenções 

relacionadas ao processo de constituição de sua identidade. 

 

3.5 – Uma experiência de atuação na Sala de Gestores 

Sem perder de vista o sujeito principal a ser estudado nesta pesquisa – no caso, 

o CP – e levando em conta a diversidade do grupo a ser trabalhado, composto por CPs, 

assessores pedagógicos e diretores de escola, ancoramo-nos nas observações realizadas 

na Sala de Gestores para atuar como formadora em cinco encontros junto ao grupo de 

Mirassol D‟Oeste. Após uma reflexão da pesquisadora com a Coordenadora de 

Formação sobre a metodologia de trabalho desenvolvida no primeiro encontro de 2012, 

relacionada à escolha dos temas pelos participantes, foi ventilada a possibilidade de 

incluir os PFCs de Cáceres no Projeto Sala de Gestores, tendo em conta a experiência 

desse grupo de profissionais junto às escolas.  

Portanto, no primeiro encontro com a pesquisadora, foi proposta uma 

negociação com os gestores participantes para realizar um estudo sobre identidade 

profissional, acrescido das outras temáticas sugeridas pelo grande grupo. Assim, foi 

possível organizar as atividades da seguinte forma: 14 horas dedicadas ao trabalho com 

o tema Gestão e Identidade Profissional, pelo qual a pesquisadora ficou responsável, e 

as 18 horas restantes focadas em temas como: Estudo sobre o Ensino e a Aprendizagem 

e Avaliação da Aprendizagem do Aluno (como propõe o Ciclo de Formação Humana), 

Operacionalização do Sistema SIGA e Dificuldades de Aprendizagem, ficando estes 

últimos a cargo de três PFCs de Cáceres. É importante mencionar que não houve 

participação da pesquisadora no desenvolvimento das temáticas desenvolvidas pelos 

PFCs. 

Ao reorganizarem-se os temas, foi decidido desenvolver uma atividade com o 

objetivo de trabalhar a “unidade na diversidade”, de modo a ouvir as opiniões do grupo, 
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identificar as necessidades mais prementes e levar os participantes a refletir sobre as 

inúmeras dificuldades encontradas na realização de sua atividade profissional, tendo em 

conta o curto espaço de tempo dedicado à formação continuada dos gestores. Nessa 

atividade, visualizamos a dificuldade do grupo em priorizar as necessidades formativas, 

constatando, assim, o que havíamos identificado nas observações até então realizadas na 

Sala de Gestores. 

Mediante os estudos acerca do desenvolvimento profissional docente e do seu 

processo de constituição identitária, desenhamos um plano de trabalho a ser 

desenvolvido num espaço de 14 horas, tendo como objetivo sensibilizar o grupo de 

gestores para a importância de cada um perceber o seu papel diante das atribuições que 

lhe foram conferidas (DUBAR, 2005) e o potencial de transformação resultante da 

consciência desse papel. Para tanto, foram disponibilizadas, pela coordenadora de 

formação do CEFAPRO, oito horas no primeiro encontro e duas horas nos encontros 

restantes. 

A preocupação de pensar os momentos com os gestores nos fez considerar, 

além do desenvolvimento dos temas acordados, a necessidade de interação do grupo 

para promover as discussões e reflexões em conjunto. Nesse sentido, atentamos para a 

organização do espaço físico, dispondo as cadeiras em semicírculo, a fim de facilitar a 

comunicação entre os pares e o formador. Nas observações realizadas ao longo de 2011 

e início de 2012, percebemos que os participantes chegavam e se colocavam dispostos 

aleatoriamente no grande auditório, o que facilitava a dispersão do grupo. Também 

providenciamos crachás, considerando a grande quantidade de DEs e CPs recém-

chegados ao cargo, devido às eleições nas escolas, que aconteceram no final de 2011. 

 

3.5.1 - O encontro do dia 16/05/2012 

Para esse encontro, que foi dirigido integralmente pela pesquisadora, as 

atividades planejadas consistiram em levantar o perfil do grupo, discutir a estratégia de 

formação proposta para os próximos três encontros posteriores e sensibilizar o grupo 

acerca da importância da formação continuada e da inclusão do tema Gestão Escolar, 

com enfoque na identidade profissional  

Após uma acolhida em que cada componente se identificou, falando o nome, a 

função e o lugar de origem, procedemos ao levantamento do perfil do grupo mediante 

preenchimento de uma ficha que solicitava dados como: nome, idade, formação, tempo 



129 

 

 

 

 

de serviço na educação, cargo, tempo de serviço no cargo e o que fazia antes, 

modalidade em que é gestor, dificuldades que encontra para conduzir os trabalhos na 

escola e quais as expectativas quanto à Sala de Gestores. Essa atividade teve como 

finalidade conhecer o grupo para nortear o desenvolvimento das atividades posteriores. 

Vale dizer que o resultado desse levantamento foi apresentado no encontro seguinte.  

Na sequência, foi realizada uma análise dos temas sugeridos pelos próprios 

gestores no encontro anterior, evidenciando-se a distância entre as dificuldades 

elencadas pelos participantes e os temas que eles mesmos sugeriram para serem 

trabalhados ao longo do ano. Aqui houve uma negociação na escolha dos temas, tendo 

em conta o tempo destinado à formação e a grande quantidade de conteúdos solicitados 

pelo grupo no primeiro encontro do ano de 2012.  

Conduzimos as discussões para que o tema Identidade Profissional, com 

enfoque na gestão escolar, fosse incluído nos quatro encontros e complementado com as 

principais temáticas que o grupo elegeu. Logo foi feita uma abordagem do enfoque 

sócio-histórico para contextualizar a importância da participação de cada sujeito no seu 

processo formativo, seguida de uma revisão do quadro situacional da Política Pública do 

Estado de Mato Grosso, considerando os determinantes sociais que interferem na 

atuação da gestão escolar.   

Para dar prosseguimento ao trabalho junto aos gestores, tivemos a preocupação 

de extrair do grupo as impressões de sua experiência com a formação continuada em 

serviço, para depois discorrer sobre o conceito de formação continuada, levando em 

conta os ensinamentos de Placco e Souza (2006) ao referirem-se à experiência, ao 

significativo e ao proposital como aspectos a serem considerados na aprendizagem do 

adulto. Assim, introduzimos o tema Gestão Escolar, complementado por uma atividade 

prática sobre comunicação em que todos, distribuídos em pequenos grupos, narraram 

uma experiência bem-sucedida e outra malsucedida como gestor. Essa atividade teve 

como objetivo desenvolver a habilidade da escuta e da ética, que, a nosso ver, são 

essenciais para o trabalho com a liderança. A partir daí, vislumbramos o 

prosseguimento do trabalho do próximo encontro, seguido de uma avaliação por escrito 

das atividades realizadas ao longo do dia. Indicamos a leitura do texto “Os professores e 

suas identidades: o desvelamento da heterogeneidade”, de Gatti (1996), e alertamos para 

que os gestores revisassem os indicadores do IDEB de suas escolas como um possível 

aspecto determinante para desencadear os estudos na Sala de Educador. 



130 

 

 

 

 

Já nessa experiência, foi possível identificar as impressões do grupo sobre 

formação continuada. Ao perguntarmos sobre a experiência de cada um, obtivemos 

respostas do tipo: “angustiante”, “difícil”, “essencial”, “desafiadora”, “cansativa”, 

“necessária e desgastante”, “mal/bem necessário”, o que demonstra claramente que algo 

deveria ser feito de imediato para modificar algumas daquelas impressões.  

No que toca ao perfil do grupo, identificamos que a maioria dos sujeitos está 

acima dos 40 anos, tem mais de 10 anos na educação e é graduada nas áreas de História, 

Matemática, Pedagogia, Ciências Biológicas e Geografia, sendo que todos afirmam 

possuir especialização. Para esses sujeitos, suas maiores dificuldades provêm da 

indisciplina dos alunos, das relações interpessoais, da falta de experiência no cargo, do 

pouco envolvimento dos pais com a aprendizagem dos filhos, das demandas 

burocrático-administrativas e do excesso de incumbências, entre outras. Nesse encontro, 

havia sete diretores e três CPs que estavam nos cargos havia menos de um ano.  

Quanto às expectativas em relação à Sala de Gestores, grande parte cita a troca 

de experiência e a busca de orientações para agir no seu fazer profissional. A maioria 

dos participantes avaliou o encontro positivamente, e todos identificaram algum 

conteúdo que poderia contribuir para sua prática cotidiana, conforme afirmam os dois 

sujeitos a seguir: 

A atividade sobre ouvir me levou a refletir sobre como estou 

interagindo com meus pares: estou sabendo ouvir? (PARTICIPANTE 

6) 

 

O conteúdo que mais contribuiu para o exercício da minha função foi 

o que é gestão. (PARTICIPANTE 17) 

 

3.5.2 - O encontro do dia 20/06/2012 

Nesse segundo encontro, foi atribuída à pesquisadora a sessão da tarde, dando-

se prosseguimento ao trabalho sobre gestão escolar e identidade profissional docente. 

Para tanto, a pesquisadora procedeu à discussão do perfil do grupo, seguida de uma 

reflexão sobre a diversidade das funções e as diferentes necessidades formativas dos 

participantes, a partir dos dados coletados no encontro anterior; dinamizou a discussão 

do texto de Gatti (1996), para logo rememorar as atribuições dadas pela SEDUC/MT a 

cada segmento: diretores, CPs e assessores pedagógicos; também conduziu a exposição 

de quatro escolas sobre o índice do IDEB, para nortear os gestores na priorização dos 
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trabalhos junto às suas comunidades; finalmente, propôs a avaliação por escrito do 

encontro.  

Nesse mesmo encontro, ficou acertado que se daria prosseguimento ao estudo 

da identidade profissional, com ênfase nas funções do CP. Nesse sentido, foi 

encaminhada, para o encontro seguinte, a leitura do texto de Mate (1998): “Qual a 

identidade do professor coordenador pedagógico?”. 

Nesse trabalho, pudemos obter uma grande participação do grupo nas 

atividades sugeridas. As avaliações sinalizaram que as discussões haviam levado a uma 

reflexão sobre a identidade profissional, em que cada um dos participantes fazia uma 

análise de sua atuação, considerando o que lhe é atribuído e o que ele dá conta de fazer, 

o que evidencia a necessidade de continuar com esse processo de formação. 

 

3.5.3 - O encontro do dia 26/09/2012 

Dando prosseguimento ao tema do papel do CP na escola, a pesquisadora 

dinamizou a discussão do texto de Mate (1998); refletiu sobre o conceito de identidade 

profissional, de acordo com Dubar (2005); propôs ao grupo uma leitura das atribuições 

do CP, segundo a SEDUC e o que sugere Libâneo (2004), para, em seguida, discutir as 

necessidades formativas do CP, tendo em conta a crise de identidade que vive esse 

profissional, conforme anunciam Placco, Almeida e Souza (2011) na pesquisa realizada 

sobre o CP. Ao final do encontro, a pesquisadora manifestou a necessidade de 

aprofundar essa questão, anunciando que iria dar continuidade ao tema, enfocando as 

atribuições do CP e suas condições de trabalho. Finalmente, foi encaminhada a 

avaliação por escrito, em que os participantes manifestaram a importância de ter 

discutido sobre a diversidade de funções que o CP assume na escola, sem muitas vezes 

ter consciência de seu real papel. 

 

3.5.4 - Encontro do dia 31/10/2012 

Conforme anunciado no encontro anterior, a pesquisadora continuou com o 

estudo sobre o CP, agora voltado para analisar as condições de trabalho desse 

profissional. Foi proposta uma atividade em que os CPs presentes, junto com os 

diretores e assessores pedagógicos de sua escola, responderam um questionário sobre as 

condições de trabalho do CP; em seguida, as respostas foram discutidas em plenária. A 

pesquisadora levou para o grupo o resultado de uma pesquisa apresentada pela revista 
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Gestão Escolar (2011) sobre as principais dúvidas dos CPs quanto ao relacionamento 

com os professores e como resolvê-las. O texto foi discutido em pequenos grupos, 

sendo destacados os aspectos mais relevantes para serem analisados em plenária.  

Na sequência, deu-se a avaliação do encontro, em que os participantes 

demonstraram disposição de prosseguir nos estudos sobre gestão, com ênfase nas 

atribuições dos DEs e assessores pedagógicos e nas relações interpessoais, e sinalizaram 

também a necessidade de um aprofundamento no Ciclo de Formação Humana, 

sobretudo no que concerne à avaliação da aprendizagem. 

 

3.5.5 - Encontro do dia 17/04/2013 

Esse encontro foi o primeiro do Projeto Sala de Gestores de 2013 de Mirassol 

D‟Oeste. Convidada pela Coordenadora de Formação Continuada do CEFAPRO de 

Cáceres, a pesquisadora apresentou os resultados de um questionário aplicado aos 

gestores sobre liderança e condições ideais de trabalho do CP. Na elaboração do 

questionário, tivemos em conta o trabalho de Lopes (2011, p. 27) sobre a gestão de 

materiais e suprimentos, gestão do espaço, gestão do tempo, gestão da aprendizagem, 

gestão da equipe, gestão financeira e administrativa e gestão da comunidade. Dos 27 

CPs que responderam o referido instrumento, pudemos identificar que quatro sofrem 

com a falta de literatura que contribua para sua formação profissional; sete não possuem 

sala própria para trabalhar; 14 não reservam, na escola, um horário para a própria 

formação, contando, portanto, com a Sala de Gestores; 11 não fazem observações de 

aulas; seis não planejam as reuniões pedagógicas; seis não se reúnem com o diretor para 

planejar as atividades da escola; 11 não acompanham os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e propostas curriculares locais; 15 não contam com apoio de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); e 11 não se reconhecem legitimados pela equipe 

como o parceiro mais experiente. Esses resultados suscitaram muitas reflexões entre os 

participantes do encontro sobre o papel atribuído à Coordenação Pedagógica e o que 

esse segmento tem assumido enquanto gestor da formação no espaço escolar. No 

percurso da análise, os gestores, ao avaliarem o resultado da aplicação do instrumento, 

valorizaram altamente o papel da pesquisa no seu processo de formação.  

Outro aspecto a destacar, motivado pelo ambiente criado no início, está 

relacionado com as reflexões dos participantes sobre a importância da escolha das 

temáticas a serem trabalhadas no Projeto Sala de Gestores no ano de 2013, tendo em 
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vista os resultados anteriormente apresentados. Dessa reflexão, resultou a escolha dos 

principais temas a serem abordados em 2013 – dessa vez, todos com enfoque na 

liderança, contemplando aspectos referentes à capacidade do gestor em manejar as 

relações interpessoais e à dificuldade em lidar com a autoridade e administrar a crise de 

identidade que enfrenta a escola no que toca à relação educador/educando/família. 

Nesse encontro, pudemos perceber o grande avanço do grupo no sentido de 

estabelecer escolhas e identificar as necessidades mais prementes para auxiliá-los na 

própria formação. É importante destacar que os gestores se deram conta de que, para 

exercerem suas funções na escola, era necessário ter clareza sobre o papel que cada um 

ocupa no espaço escolar. 

Diferentemente do primeiro encontro de 2012, em que os gestores sugeriram 

uma extensa relação de temas a serem desenvolvidos ao longo do ano, sem que 

apresentassem relações entre si, em 2013, o grupo atentou para as condições objetivas 

de trabalho e para a relação intrínseca entre suas necessidades formativas, tendo em 

conta a realidade vivida. Pelo que foi vivenciado nessa experiência, os participantes 

manifestaram o desejo de a pesquisadora dar continuidade à formação, demonstrando 

disposição em prosseguir com a proposta de trabalho. 

Com essa experiência, pudemos conferir na prática uma série de pressupostos 

enunciados que vêm ao encontro dos resultados obtidos na pesquisa de campo 

trabalhados anteriormente. Nesse sentido, nos encontros conduzidos pela pesquisadora 

no Projeto Sala de Gestores, pudemos apreciar que: 

- A pesquisa está presente no processo de formação continuada em dois 

momentos: na procura do conhecimento pelos formandos e no estudo desse processo 

pelo professor, o que aporta dados essenciais ao aperfeiçoamento do próprio processo 

de ensino-aprendizagem; 

- Extrair dados da própria vivência dos sujeitos formandos pressupõe 

considerar as experiências de cada participante, colocando-o na condição de sujeito de 

sua própria formação, em que as suas vivências se transformam em conteúdo de 

reflexão, auxiliando-o no encaminhamento, nas “propostas e soluções para as questões 

encontradas e avaliá-las, a partir de um conjunto de critérios e valores oriundos de suas 

escolhas e compromissos político-pedagógicos” (PLACCO, 2006, p. 259), aspecto 

importante num processo de constituição identitária do profissional. Ademais, vale dizer 
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que esse momento interventivo nos propiciou uma visão do contexto coletivo sobre as 

características do grupo a ser formado.   

- De acordo com as entrevistas realizadas com os CPs e com as observações 

realizadas na Sala de Gestores, fica evidente que não dá para fazer formação utilizando, 

como estratégia única, a exposição oral, pois se corre o risco de empobrecer o diálogo, a 

troca de experiências e o desenvolvimento da habilidade de interação entre os pares. Por 

outro lado, o formador necessita conhecer os seus formandos, considerando o princípio 

da individualização, como indica Marcelo (1999), somado ao domínio de uma gama de 

estratégias que se conformem às necessidades dos sujeitos, para assim poder intervir na 

sua formação e contribuir com a constituição de sua identidade profissional.  

- A sistematização do trabalho, tendo em conta a interligação dos conteúdos 

estudados, e o compromisso dos participantes entre um encontro e outro, mediante 

leituras e outras atividades, são aspectos essenciais para desencadear um processo 

formativo.  

- Vale também mencionar a importância da adesão do grupo ao processo 

formativo, pois, no dizer de Placco e Souza (2006, p. 19), a aprendizagem do adulto 

professor “decorre da consciência da necessidade de mobilizar recursos pessoais e 

sociais, internos e externos, para atingir determinados objetivos claramente definidos”. 

Ressaltamos também que, numa proposta de formação continuada voltada para 

um grupo de gestores tão heterogêneo, como é o caso do Projeto Sala de Gestores, urge 

considerar a diversidade do grupo, contemplando-se as diferentes necessidades 

formativas e tendo em vista que cada gestor requer conhecimentos específicos para 

integrar a sua formação, o que envolve uma complexa rede de saberes e uma equipe de 

formadores. No nosso caso, foi possível integrar à Sala de Gestores a participação dos 

PFCs de Cáceres, considerando as funções que esses profissionais desempenham junto 

aos participantes no atendimento às necessidades das escolas. De certa forma, esses 

professores formadores conhecem os gestores e suas realidades, o que, a nosso ver, 

consiste num aspecto importante a ser considerado na formação continuada. É 

fundamental dizer que essa participação dos PFCs na Sala de Gestores veio, no dizer 

dos gestores, contribuir para esclarecer dúvidas sobre determinados aspectos teóricos 

referentes ao Ciclo de Formação Humana, mas ainda se percebe a necessidade de uma 

abordagem mais voltada para a relação teoria/prática.  
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como pudemos apreciar ao longo da pesquisa, o Estado de Mato Grosso possui 

uma política de formação continuada para os profissionais da educação, o que constitui 

uma grande conquista ao garantir CP para todas as escolas estaduais, além de ter o 

projeto de formação de gestores, o Sala de Gestores, e o projeto de formação de 

professores e funcionários não-docentes, o Sala de Educador, integrados a uma 

concepção humanística da educação, o Ciclo de Formação Humana. Porém, ao 

analisarmos a formação continuada do CP no CEFAPRO de Cáceres, consideramos 

alguns resultados que resumem as questões trabalhadas no capítulo anterior deste 

trabalho. 

Muito embora o processo de inserção dos CPs nas escolas de Mato Grosso 

aconteça por meio de eleições, a escolha dos candidatos, em geral, não é feita mediante 

a preparação dos profissionais para assumir o cargo, o que abre brechas para atender a 

interesses de certos grupos, que escolhem os CPs pela conveniência de perpetuar 

práticas que não promovam mudanças na escola. No nosso entender, a eleição dos CPs 

deveria ser ampliada, contando com a participação de vários segmentos da escola, como 

professores, equipe de funcionários não-docentes, pais e alunos. Para assumir tal 

função, o candidato deveria possuir, além de uma vasta experiência na docência, o 

domínio de uma gama de saberes, conforme alertam Placco, Almeida e Souza (2011) e 

Pinto (2011). Além disso, o candidato precisaria ter clareza do seu papel e estabelecer 

uma proposta metodológica de trabalho pautada num projeto institucional em que todos, 

individual e coletivamente, fossem implicados. Também se faz necessário que se 

repense o tempo de mandato da Coordenação Pedagógica, pois, em apenas um ano, fica 

praticamente impossível o professor familiarizar-se com as atribuições e ainda levar a 

cabo um projeto institucional. 

Ao procurarmos saber sobre a formação recebida para exercer a função, os CPs 

revelam que não receberam preparo específico do CEFAPRO. Porém, ao referirem-se 

ao trabalho desenvolvido na Sala de Gestores em 2011, mencionam a troca de 

experiência, o debate e a discussão como aspectos que ajudam no trabalho junto às 

escolas. Já quanto aos temas trabalhados pelo CEFAPRO em 2011 que contribuíram 

para o desempenho de suas funções, os CPs citam a avaliação da aprendizagem, a 

inclusão, a indisciplina e a violência na escola. 
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A proposta de formação embasada no Ciclo de Formação Humana ainda não 

foi assimilada pela maioria dos gestores, professores e funcionários não-docentes, o que 

acaba emperrando o desenvolvimento de todo e qualquer projeto vinculado a esse tema. 

Apesar de contar com as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso e com o 

tempo de implantação do sistema de ensino dirigido para o Ciclo de Formação Humana 

– há mais de 10 anos (MATO GROSSO, 2001) –, este ainda sofre grandes resistências, 

representando um desafio para os órgãos dirigentes e merecendo um estudo 

aprofundado no que se refere à implantação e manutenção da referida proposta. 

Também deduzimos que a dificuldade dos gestores, professores e funcionários não-

docentes em compreender na íntegra a referida proposta de ensino seja a razão dessas 

resistências. 

Esses aspectos podem ser confirmados nas falas dos CPs e reforçados pelos 

outros sujeitos entrevistados (os DEs, os PFCs, os Ps e os FNDs), destacando a situação 

em que se encontram os CPs. Nesse sentido, pudemos inferir que as pertenças dos CPs 

entrevistados não dialogam com as atribuições dadas pela SEDUC/MT, sendo que a 

maioria dos sujeitos ocupa boa parte do tempo com a resolução de questões de 

indisciplina, o atendimento de questões burocráticas e a resposta às emergências do 

cotidiano. Isso acaba por comprometer a qualidade do trabalho de acompanhamento do 

professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem, o atendimento aos outros 

funcionários não-docentes e a formação continuada, entre outras atribuições, posto que 

lhe falta formação específica, clareza para assumir as funções que lhe são conferidas, 

acompanhamento sistemático que o auxilie no desenvolvimento de habilidades para 

conduzir o trabalho na escola, bem como condições objetivas para desempenhar o seu 

papel. Somado a isso, o CP ainda enfrenta as resistências dos professores em participar 

da formação continuada e as difíceis relações estabelecidas no ambiente escolar. Tal 

situação contribui para tornar o cargo de CP pouco atrativo, acarretando sentimentos de 

impotência naqueles professores que se aventuram a assumir tal função.  

Em relação à formação inicial, faz-se necessário repensá-la, no sentido de 

promover um maior investimento nas licenciaturas, tendo em conta a área de gestão 

escolar, já que a todos os professores é aberta a possibilidade de candidatar-se para 

exercer o cargo de gestor na escola ou assumi-lo em outras instâncias da Secretaria de 

Educação. Assim, cabe atentar para uma formação continuada que contemple as 

especificidades da função, de modo que os candidatos a qualquer cargo disponham, 
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inicialmente, de uma preparação e contem com um programa de assistência individual e 

coletiva, visando a um melhor desempenho profissional. Sobretudo, é importante 

enfatizar a garantia da continuidade dos projetos desenvolvidos, para não se correr o 

risco de ficar à mercê das mudanças promovidas a cada troca de gestor. 

Apesar da existência de uma proposta de formação continuada voltada para os 

gestores, esta não é concebida em função das especificidades que cada um ocupa no 

espaço escolar, posto que acontece de forma homogeneizada. CPs, DEs e assessores 

pedagógicos reúnem-se num mesmo espaço, evidenciando que esse processo, desde sua 

concepção, não considera a importância de formar o profissional docente CP a partir das 

características essenciais inerentes à identidade desse profissional. 

Mesmo entendendo que cada sujeito vai imprimir a sua forma de ser CP, não 

podemos deixá-lo na dependência de suas experiências pessoais, crenças e intuição para 

conduzir a gestão dos processos pedagógicos, uma vez que sua atuação deve pautar-se 

por um projeto institucional.  

Sem formação específica para exercer a função, os poucos professores que 

arriscam assumir a Coordenação Pedagógica enfrentam as resistências dos professores e 

a falta de clareza sobre suas reais funções.   

Um fato que nos chama atenção nos CPs entrevistados é que a variação no 

tempo de serviço, tanto na Educação quanto no cargo de Coordenação Pedagógica, não 

forneceu elementos que pudessem nos levar a acreditar que aqueles que possuem mais 

tempo no cargo apresentam mais segurança no desempenho do papel assumido. Isso 

demonstra que é necessário somar a experiência a um projeto de formação sustentado 

por leituras e discussões na e sobre a prática, iluminado por pressupostos teóricos e 

acompanhado por uma equipe de profissionais qualificados.  

Ademais, há de se repensar no pouco tempo destinado a essa formação em 

serviço. Acreditamos que 40 horas anuais sejam insuficientes para atender às 

necessidades formativas de um grupo tão diverso. 

Mais ainda, um projeto de formação do CP deve considerar uma série de 

conhecimentos fundamentais, que podem ser estruturados em três eixos: um que se 

refere aos saberes das relações interpessoais; outro que envolve um forte aparato teórico 

sobre legislação, Psicologia e Educação de um modo geral; e um terceiro eixo, sobre os 

saberes da liderança. A esse respeito, os DEs acreditam que o CP tem que ter domínio 

das relações interpessoais e conhecer as Políticas Públicas. Segundo os PFCs, o CP deve 
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saber conduzir a formação continuada na escola, ter domínio das metodologias de 

ensino e saber fazer a gestão dos processos pedagógicos. Como se pode apreciar, esses 

saberes são contemplados por Placco (2006), Placco, Almeida e Souza (2011) e Pinto 

(2011), sendo que esses autores vão mais adiante com as suas contribuições. 

Quanto às sugestões em relação ao projeto Sala de Gestores, é interessante 

destacar que os CPs têm consciência da importância desse projeto para a sua formação e 

solicitam sua continuidade, considerando-se os resultados parciais desta pesquisa, 

divulgados pela pesquisadora nos encontros do Projeto Sala de Gestores, para os quais 

tem sido convidada. 

É importante ressaltar que o trabalho de pesquisa realizado ao longo das 

observações e das entrevistas, iluminado fundamentalmente pelos autores estudados, 

nos serviu de base para desenhar, mesmo na emergência, uma proposta de formação 

atrelada à dimensão da identidade profissional (PLACCO, 2006). Essa iniciativa 

possibilitou-nos reafirmar a importância da pesquisa como dimensão integradora, posto 

que alicerça os caminhos a serem seguidos e ajuda a estabelecer a interação entre 

formador e formando. Também nos oportunizou integrar a dimensão identitária, que 

atravessou todo o processo formativo, ao levantar a discussão sobre o conceito de 

identidade profissional junto com as atribuições e condições de trabalho dos gestores, a 

começar pelo CP, sem, no entanto, haver tempo para contemplar os outros dois 

segmentos: os diretores e os assessores pedagógicos. Todavia, acreditamos que as 

atividades desenvolvidas mobilizaram o grupo a pensar sobre o papel que cada um 

assume, a estabelecer uma aproximação entre formador e formando, bem como a 

sensibilizar os participantes para o compromisso com a própria formação.   

Por sua vez, a inclusão dos PFCs de Cáceres na Sala de Gestores nessa 

experiência de formação vem reafirmar a necessidade de uma equipe multidisciplinar 

que auxilie os gestores a desenvolverem suas potencialidades, mas, para tanto, deve 

haver um plano de trabalho sistematizado, pertencente a um planejamento. 

Em relação aos sentimentos e desafios dos CPs vivenciados na atuação 

profissional, revela-se um misto de satisfação e tristeza que envolve o grupo: satisfação 

pela importância que atribuem ao papel que desempenham na escola, mas frustração 

pelo fato de não poderem cumprir com suas reais atribuições. Assim, os maiores 

desafios em ser CP consistem em: exercer a função; fazer a gestão da formação 

continuada; lidar com as relações interpessoais; vencer as próprias limitações e 
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resistências; resolver problemas inerentes à evasão escolar, drogas e alcoolismo; e saber 

lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Alguns CPs avocam para si a responsabilidade pelas dificuldades enfrentadas 

na escola, e outros não conseguem visualizar que essas dificuldades sejam reflexo de 

uma conjuntura maior, que envolve uma complexa rede de determinantes sociais. 

Mesmo assim, muitos deles permanecem no cargo, abrigando-se na justificativa de que 

sentem satisfação e se identificam com o papel que assumem.  

Por outra parte, como a capacidade de refletir sobre o processo de atuação nas 

esferas individual e profissional nem sempre se configura como prática comum para 

uma atuação cidadã, tal exercício representa um desafio constante em que todos devem 

estar atentos para não cair nas armadilhas da alienação, pois, sob a justificativa da 

sobrecarga de trabalho, as inúmeras atribuições conferidas ao trabalhador acabam 

impossibilitando-lhe pensar sobre sua atuação no mundo. Daí não é difícil depreender 

que, envolto em atribulações e com o discurso carregado de justificativas que o colocam 

no lugar de faz-tudo na escola, conferindo-lhe certa onipresença para responder por 

todos os segmentos, o CP corre o risco de, inconscientemente, incorporar tal 

personagem, sem se dar conta de que carece de condições estruturais para desenvolver 

um trabalho de acompanhamento do corpo docente, do corpo discente (aqui envolvendo 

também os pais dos alunos) e dos funcionários que não atuam diretamente com o ensino 

e a aprendizagem.  

Ao mesmo tempo em que os CPs mencionam a assistência ao professor na 

mediação do processo de ensino e aprendizagem como uma das atribuições da 

Coordenação Pedagógica, reclamam da “falta de tempo” para realizá-la. Por outro lado, 

o contexto em que se encontram os CPs convida-nos a refletir também sobre as 

possíveis resistências desses profissionais em aderir às atribuições que lhes são 

conferidas, daí abrigarem-se em transações subjetivas, justificando como falta de tempo 

sua menor ou pouca dedicação às suas funções específicas. 

Assim, os CPs refugiam-se no papel de auxiliares dos professores, de 

“bombeiros”, de colaboradores no processo de ensino-aprendizagem, de solucionadores 

de questões burocráticas e da indisciplina dos alunos. Também, por não darem conta 

nem daquilo que estabelecem ser seu papel, os CPs entrevistados evidenciam uma 

espécie de tensão entre as atribuições que conferem a si e aquilo que realmente dão 

conta de exercer no espaço escolar. No entanto, ao serem questionados sobre as suas 
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atribuições, o grupo pouco faz referência àquelas instituídas pela Lei Complementar 

206, de 29/12/2004. 

Sobre as atribuições do CP dadas pelos outros sujeitos, a pesquisa demonstra 

que estes também não sabem ao certo as reais atribuições do profissional. É de destacar 

que, contraditoriamente, para os DEs, o CP não vive uma crise de identidade, 

restringindo a este a responsabilidade pelo processo de ensino-aprendizagem.  

Já os PFCs conseguem identificar a referida crise de identidade, reconhecem 

como principais atribuições dos CPs a mediação do processo de ensino-aprendizagem e 

a responsabilidade pela formação continuada, evidenciando uma tensão no que se refere 

a esses aspectos. Ao refletirem sobre o despreparo dos CPs para assumir a função, os 

PFCs fazem alusão à precariedade da formação inicial e à falta de clareza sobre as 

atribuições da Coordenação Pedagógica. Porém, os PFCs não se identificam como 

formadores dos CPs. No entanto, defendemos a ideia de que, mesmo atuando de acordo 

com a formação e área de concurso, os PFCs podem integrar o quadro de formadores do 

CPs, a julgar pelo conhecimento que esses professores formadores possuem das escolas 

a que prestam assistência.  

Por sua vez, ao identificarem a necessidade de uma assistência individual e 

coletiva, ao reconhecerem a alta carga de trabalho do CP, a confusão de papéis 

assumidos por esse profissional, aliado ao despreparo para assumir o cargo, os Ps e 

FNDs reforçam a ideia de que existe uma crise de identidade vivida pelo  CP e sugerem 

que lhe seja propiciada uma formação voltada para a Coordenação Pedagógica.  

Na pesquisa, pudemos constatar que a atuação dos CPs vem determinada por 

uma série de atribuições concedidas pela SEDUC/MT que, na prática, estão longe de 

serem desenvolvidas pelos CPs e outras que os próprios CPs acham que devem assumir. 

Estabelece-se, assim, no processo de formação do CP no CEFAPRO de Cáceres, uma 

contradição entre atribuições e pertenças (DUBAR 2005), o que, como temos mostrado, 

faz com que os CPs não se sintam líderes e não sejam vistos como líderes, mas deixa 

transparecer a necessidade de converterem-se em líderes. Isso pode ser atestado pela 

solicitação feita à pesquisadora para serem trabalhados aspectos da identidade na Sala 

de Gestores, conforme relatado no capítulo anterior, na experiência de formação.   

Por tudo que foi dito, consideramos que a formação continuada desenvolvida 

pelo CEFAPRO de Cáceres necessita de redirecionamento metodológico, referente às 

estratégias de formação do CP. Portanto, sugerimos, a partir da experiência vivida pela 
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pesquisadora no Projeto Sala de Gestores, que a formação seja desenhada considerando: 

o atendimento individual e coletivo; a participação de outros formadores especialistas; a 

interação do grupo; a valorização profissional; as condições objetivas dos CPs; o 

cuidado com o ambiente; a importância do conteúdo para ajudar a resolver os problemas 

em suas realidades; a relação teoria-prática; a origem da formação em planos de 

trabalho de curto e longo prazo, nos quais todos sejam incluídos em correspondência 

com sua experiência; um currículo flexível, com encontros presenciais e online que 

garantam a continuidade do processo de formação; a pesquisa como ferramenta 

metodológica para sua formação e para o desenvolvimento de suas funções. 

Nesse sentido, uma proposta metodológica de formação do CP representa um 

processo que deve integrar os princípios de Marcelo (1999), as dimensões de Placco 

(2006) e as funções do CP apontadas por estudiosos como Libâneo (2004), Placco e 

Almeida (2009) bem como o processo de constituição de sua identidade profissional 

discutido por Dubar (2005), dando apoio à tese enunciada. 

Não é demais acrescentar que esta experiência não abarca todos os aspectos 

relacionados à formação do CP, tampouco representa a intenção da pesquisadora, mas 

uma iniciativa para contribuir com o processo de desenvolvimento profissional desse 

segmento. Ademais, é de evidenciar-se a importância da abertura, do apoio e da 

disponibilidade da equipe do CEFAPRO de Cáceres na efetivação deste trabalho, 

revelando desejo e ousadia ao abrir as portas a um novo caminhar.    
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APÊNDICE I 

 

REVISÃO NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE A 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO BRASIL (CAPES E DOMÍNIO PÚBLICO) 

 

Considerando-se que a presente pesquisa teve como foco o CP, buscamos nos 

sites da Capes e Domínio Público as produções correlatas ao objeto de estudo realizadas 

no período de 1990 a 2010. Observamos que, nesse intervalo, a quantidade de teses 

produzidas é significativamente menor do que a de dissertações. Tal diferença convida-

nos a refletir sobre o descompasso entre as produções realizadas em nível de mestrado e 

as de doutorado, em que não foi dado prosseguimento aos mesmos temas – localizamos 

apenas três autores que seguiram pesquisando sobre o CP. Mesmo assim, há de se 

considerar o aumento dos estudos sobre o CP nos dois níveis de produção a partir do 

ano 2000. Esse quadro vai ao encontro dos achados de André (2009), que identificou o 

crescente número de pesquisas na área de Educação a partir de 1999. 

Ao fazer a revisão no banco de teses e dissertações, procuramos agrupar as 

produções que tratam sobre papel, função, relações interpessoais, saberes, perfil de 

liderança, origem e percepções do CP sobre a formação continuada (representações) e 

relacionamos esses aspectos ao processo de constituição da identidade profissional.  

O trabalho de investigar duas décadas sobre as produções brasileiras permite-

nos afirmar que, das 144 pesquisas produzidas no referido período que mencionam o 

CP, quer nos seus objetivos, quer nos resultados decorrentes das investigações 

realizadas, 16 são teses e 128 são dissertações. O procedimento adotado para revisão 

focalizou o ano, os autores, as instituições formadoras, os títulos e resumos, de modo 

que o processo de identificação temática se deu mediante a inserção das palavras-chave: 

coordenador pedagógico e coordenação pedagógica.   

É importante ressaltar que as produções aqui incluídas não descartam a 

importância das outras não mencionadas só pelo fato de estas não explicitarem os 

termos escolhidos para realização da busca nos referidos sites. O procedimento justifica-

se apenas para delimitar um campo de análise que considera o CP nas pesquisas, pois 

reconhecemos o vasto número de investigações que trazem contribuições para a 

construção de propostas de formação para esse profissional.   
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Tendo em vista o intervalo de tempo circunscrito das produções analisadas, já 

em 1990, encontramos a dissertação de mestrado de Andreucci (1990) sobre o relato de 

uma experiência do CP num projeto de Alfabetização. A primeira tese de doutorado 

aparece somente em 1997, defendida por Fusari (1997), que estuda as representações da 

formação continuada pelos coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de São 

Paulo. 

Mediante as leituras sobre identidade profissional docente, conforme 

explicitam Dubar (2005) e Placco (2006), que buscam compreender a constituição 

identitária a partir do processo de interação do sujeito com o meio social ao assumir 

diversas formas identitárias, em conformidade com as condições e os determinantes 

sociais, num movimento tensionado entre atribuições e pertenças, procuramos entender 

alguns aspectos da identidade profissional do CP que foram contemplados nos 

conteúdos dos resumos das 144 teses e dissertações. Preocupando-nos com a formação 

do CP, buscamos identificar nos resumos as temáticas referentes à formação continuada 

desse profissional, o que resultou na identificação de um grupo a que denominamos de 

grupo da Identidade Profissional do CP, por compreender as produções que versam 

sobre papel/funções, relações interpessoais, saberes, perfil de liderança, 

percepções/representações do CP sobre formação continuada e formação continuada do 

CP.  

Como se pode observar no Quadro 1, as produções que tratam sobre 

papel/funções e percepções/representações do CP sobre formação continuada são as que 

apresentam maior número se comparadas aos outros aspectos mencionados, sendo as 

investigações sobre formação continuada do CP as que apresentam menor quantidade. 

Há de se informar que essas pesquisas que tratam sobre formação continuada analisam 

práticas de formação voltadas ao atendimento à alfabetização; a conteúdos específicos 

do currículo do ensino básico; a proposições de formação envolvendo a abordagem 

colaborativa; a histórias de vida; a registros de diários de professores e CPs sobre as 

práticas cotidianas da coordenação itinerante; e aos efeitos da formação continuada de 

CPs na sua prática cotidiana.  
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Quadro 1.  Distribuição das teses e dissertações por aspectos (1990 -2010). 

 

No que se refere aos efeitos de propostas de formação continuada voltadas para 

o CP, apenas duas produções tratam particularmente desse aspecto: a tese de Garcia 

(2008), que analisa os efeitos da formação continuada para os CPs da rede Municipal de 

São Paulo no período de 2001 a 2004. Conforme esse trabalho, segundo relatos dos CPs 

estudados, os conhecimentos adquiridos no referido período foram parcialmente 

compartilhados, não promovendo, portanto, impacto específico na escola. O segundo 

estudo é a dissertação de mestrado de Alves (2007), que investiga as contribuições e os 

efeitos de um espaço de formação destinado a CPs que atuam em escolas da rede 

Municipal da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Alves (2007), as análises 

demonstram que houve mudanças na constituição da identidade dos CPs pesquisados, 

proporcionando também a ampliação do diálogo no cotidiano escolar. De caráter 

interventivo, essa pesquisa repercutiu nos centros de estudos, onde, segundo a autora, 

“passaram a privilegiar o estudo, o debate e a pesquisa nos Conselhos de Classe, com a 

incorporação das vozes de alunos, funcionários e comunidade” (p.8).  

Mediante o reduzido número de produções que estudam uma proposta de 

prática de formação continuada voltada para o CP, a análise nos resumos nos dois sites 

contribuiu para dar prosseguimento ao estudo em pauta, especialmente por tratar-se de 

uma investigação sobre a política de formação continuada promovida pelo Estado de 

Mato Grosso, onde, até o presente momento, inexistem produções direcionadas para os 

CPs das escolas da rede.  

GRUPOS ASPECTOS N⁰ TESES  N⁰ 

DISSERTAÇÕES 

Identidade 

Profissional do CP 

 

Papel/funções 04 51 

Relações Interpessoais 00 09 

Saberes  03 06 

Perfil de Liderança 00 02 

Percepções/Representações 

do CP sobre formação 

continuada 

07 47 

Formação do CP 

(Aprendizagem) 

02 13 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DESENVOLVIDA PELO CEFAPRO DE 

CÁCERES/MT 

 

Declaro que os objetivos e detalhes deste estudo me foram completamente 

explicados, conforme seu texto descritivo. Entendo que não sou obrigado(a) participar 

do estudo e que posso descontinuar minha participação a qualquer momento, sem ser 

em nada prejudicado(a). 

Meu nome não será utilizado nos documentos pertencentes a este estudo, e a 

confidencialidade dos meus registros será garantida. Desse modo, concordo em 

participar do estudo e cooperar com a pesquisadora. 

 

Nome do/a pesquisado/a: 

Nome:      RG: 

Data:___/____/20____.   Assinatura: 

Pesquisadora:  

Nome: Rinalda Bezerra Carlos           RG: 2086905-3 

Data:____/_____/20_____.   Assinatura:  

Testemunha: 

Nome:      RG: 

Data:____/_____/20____.   Assinatura: 

 

Contatos: 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO NO PROJETO SALA DE GESTORES 

 

1. Quem se responsabiliza pela formação continuada dos coordenadores 

pedagógicos? 

2. Quais são as atividades realizadas nos encontros? 

3. Que procedimentos são adotados no desenvolvimento dessas atividades de 

formação continuada? (Como são delimitados os conteúdos e métodos adotados para a 

formação continuada e como é organizada a proposta de trabalho?). 

4. Como se dá o processo de comunicação entre os formadores e formandos: 

existem trocas, discussões, leituras prévias dos conteúdos a serem desenvolvidos? 

5. Como se dá a organização do tempo para essa formação? Foi pensado algum 

espaço para a troca de experiência? 

6. Que conteúdos incidem sobre o processo identitário, especialmente no que 

se refere às atribuições e pertenças? Nesse ponto, cabe investigar se, nesses encontros 

de formação continuada, são contemplados aspectos relacionados com a função que os 

coordenadores exercem, tais como: importância da liderança na efetivação do projeto 

político-pedagógico de cada instituição; como organizar o trabalho junto aos 

professores, quer no atendimento individual, quer no coletivo; se há organização do 

tempo para troca de experiências, em que medida esses encontros atendem às 

necessidades formativas do grupo a que se destinam. 
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APÊNDICE IV 

 

EXEMPLO DE UM EPISÓDIO OBSERVADO NO PROJETO SALA DE 

GESTORES 

 

 DIA 07/12/2011. OBSERVAÇÃO 3: 

 ENCONTRO COM A SALA DE GESTORES DAS CIDADES DE 

CÁCERES, CURVELÂNCIA, LAMBARI D‟OESTE, RIO BRANCO E SALTO DO 

CÉU 

LOCAL: Sede do CEFAPRO em Cáceres 

TEMA: apresentação das atividades realizadas ao longo do ano de 2011 pelas 

escolas pertencentes ao CEFAPRO de Cáceres 

 

A equipe gestora do CEFAPRO preparou um café da manhã com motivos 

natalinos para os representantes das escolas que vieram ao encontro de formação. No 

dizer dos anfitriões (o diretor do CEFAPRO e a coordenadora pedagógica de formação 

continuada), seria uma forma de agradecer a todos pela parceria realizada ao longo do 

ano.  

Para iniciar as apresentações, a coordenadora conferiu as escolas que se faziam 

presentes e orientou que cada expositor teria entre 15 e 20 minutos, pois assim daria 

tempo de ouvir a todos e ainda avaliar o encontro. Nesse dia, houve 10 apresentações: 

cinco pela manhã e cinco no período da tarde. Desse grupo, apenas duas escolas 

cumpriram com o tempo estabelecido; o restante extrapolou-o em mais de 40 minutos.  

Como a sala de conferências do CEFAPRO de Cáceres dispõe de 

equipamentos para projeção (computador, aparelho de som e data show), os expositores 

apenas inseriam seus pen drives ou CDs e prosseguiam suas apresentações.  Das 10 

escolas, apenas uma trouxe os resultados obtidos na Prova Brasil; duas apresentaram a 

forma como os gestores conduzem os desafios oriundos da falta de recursos para 

solucionar os problemas das escolas; o restante (oito) fez demonstração das atividades 

curriculares, que envolviam registro de aulas de campo, projetos desenvolvidos, datas 

comemorativas, formação continuada junto aos professores, etc. Um a um, os 

expositores iam à frente para cumprir com o solicitado previamente. Teve escola que 

detalhou de forma exaustiva cada projeto desenvolvido. Porém, em nenhum momento 
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houve pausa para refletir sobre a importância daquele formato de apresentação, nem 

sobre as inúmeras atividades que a escola realiza. Uma ou outra escola apresentava as 

mudanças ocorridas em decorrência de projetos desenvolvidos, mas nem esse fato fazia 

com que o grupo levantasse questionamentos. Na terceira apresentação, os presentes 

deram sinais de cansaço: uns cochilavam, outros olhavam seus papéis, outros saíam, e 

nada de alguém se pronunciar sobre a dinâmica oferecida.  

À tarde, o trabalho seguiu de forma semelhante. O que o diferenciou foi a 

avaliação, já anunciada, das apresentações feitas ao longo do dia. Esta se deu de forma 

oral, e as pessoas emitiam livremente suas opiniões. Aqueles que se pronunciaram, 

fizeram-no para elogiar o trabalho, alegando que iriam sair dali com ideias novas para 

suas escolas e prometendo retornar no ano seguinte com mais atividades a serem 

apresentadas ao grupo. 

Curiosamente, em nenhum momento foi observado alguém registrando aquela 

avaliação oral. Os formadores apenas acenavam com a cabeça afirmativamente a cada 

fala dos participantes. Em seguida, todos se despediram, dando-se por encerradas as 

atividades do encontro da Sala de Gestores de 2011. 
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APÊNDICE V 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO NO PROJETO SALA DE EDUCADOR 

 

1. Quem participa da formação continuada; 

2. Como são selecionadas as temáticas a serem trabalhadas na formação 

continuada; 

3. Como se trabalham na formação continuada as questões referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem; 

4. Quais as atividades que são desenvolvidas nos encontros e se essas 

atividades correspondem às estratégias emanadas do Projeto Sala de 

Gestores; 

5. Como é o desempenho dos CPs no Projeto Sala de Educador. 
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APÊNDICE VI 

 

EXEMPLO DE UM EPISÓDIO OBSERVADO NO PROJETO SALA DE 

EDUCADOR 

OBSERVAÇÃO NA ESCOLA B                                                      

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

PERÍODO: DAS 19H ÀS 20H 30MIN 

DATA: 03/04/2011, QUARTA-FEIRA – 1ª REUNIÃO DO ANO 

PRESENTES: Professores, técnicos administrativos, pessoal de apoio, um CP, 

o diretor, a formadora do CEFAPRO responsável por essa escola e a pesquisadora.  

A sala onde acontece a formação continuada dessa escola é o laboratório de 

computação, que conta com ar refrigerado e aparelho de projeção de slides. Os 

computadores ficam dispostos ao longo das quatro paredes da sala, e os professores 

organizam-se formando um grande U.  Apesar de ampla, a sala não dispõe de carteiras 

que ajudem na escrita de anotações. Em todas as reuniões, um CP fica responsável pela 

ata, que ao final é assinada por todos os presentes.  

O coordenador responsável pelo encontro daquele dia havia programado a 

apresentação de uma mensagem em videotransmissão. Como a caixa de som apresentou 

problemas, o CP desistiu da mensagem e convidou o grupo para iniciar a formação do 

ano com uma oração. Em seguida, apresentou a professora formadora do CEFAPRO e 

pediu que a pesquisadora falasse ao grupo sobre sua presença na sala; também justificou 

a falta da outra coordenadora naquele dia devido a um acidente doméstico. Em seguida, 

passou a palavra para o diretor, que deu boas-vindas ao grupo e falou da importância 

dos momentos de formação. O diretor explicou que, em muitos momentos, não poderia 

participar da Sala de Educador devido às suas diversas atribuições, mas que, na medida 

do possível, faria um grande esforço para acompanhar os trabalhos.  

O CP apresentou o projeto de formação continuada construído para o ano letivo 

de 2012, informando que a proposta consistia em 29 encontros, com duração de três 

horas. Leu o objetivo geral e a metodologia, explicando que, igualmente ao ano anterior, 

o Sala de Educador estava organizado em dois grupos: o primeiro formado por 

professores e o segundo por técnicos administrativos e pessoal de apoio. Disse, ainda, 
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que as pessoas responsáveis pela formação dos professores seriam os CPs e que um 

funcionário técnico que havia participado do curso Pró-gestão, oferecido pelo MEC, 

ficaria responsável pelo segundo grupo. Apresentou o funcionário e pediu que ele 

conduzisse o segundo grupo para a sala em que eles fariam a formação a partir daquele 

momento. O segundo grupo retirou-se, e o CP falou que as primeiras temáticas a serem 

estudadas seriam referentes às Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. O 

CP esclareceu que, em obediência às determinações da SEDUC/MT, a escola tentou 

adequar a ordem dos temas. Apesar dos rumores do grupo de professores externando 

insatisfação com a medida, o CP prosseguiu distribuindo uns papelotes contendo 

números, para determinar os temas que cada professor iria desenvolver, conforme a 

sequência das reuniões no Sala de Educador. Segundo o CP, o primeiro item a ser 

estudado ficaria sob sua responsabilidade; assim, ele daria o exemplo, iniciando os 

estudos do ano. As temáticas seguem a ordem apresentada nas OCs, que se encontra 

disponível no site da SEDUC/MT. Para facilitar o acesso ao material a ser estudado, a 

formadora do CEFAPRO sugeriu que a escola disponibilizasse para os professores pelo 

menos duas cópias do documento. Os professores perguntaram sobre as estratégias para 

apresentação dos temas, ao que o CP respondeu que eles “ficassem livres para 

apresentarem, contanto que cumprissem com o que estava determinado!”.   

Eram 20h30m quando o CP encerrou a primeira reunião do ano, alegando que 

era aquilo que havia programado para aquele dia.  
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APÊNDICE VII 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

Caro(a) Coordenador(a),  

Sou doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e estou 

desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo investigar como o professor que 

atua na coordenação pedagógica aprende e constrói sua identidade profissional. Para 

tanto, seu depoimento é de suma importância, pois a partir dele busco aproximar-me das 

impressões dos destinatários das práticas desenvolvidas pelo CEFAPRO de Cáceres na 

formação continuada, para saber em que medida elas contribuem para a atuação dos 

coordenadores pedagógicos. 

É importante ressaltar que, em concordância com a ética exigida pela pesquisa 

científica, seu nome será mantido em sigilo.  

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

SUJEITO   

SEXO  

FORMAÇÃO  

TEMPO DE SERVIÇO NA 

EDUCAÇÃO 

 

TEMPO DE SERVIÇO COMO 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

 

NÍVEIS QUE COORDENA  

IDADE  

CIDADE   

 

1. Complete as frases, dizendo o que lhe vem à mente: 

 

Ser coordenador pedagógico para mim é... 
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Eu aprendo melhor quando... 

 

 

 

 

 

Em cursos de formação continuada, o que favorece a minha aprendizagem é... 

 

 

 

 

Em cursos de formação continuada, o que não favorece a minha 

aprendizagem é... 

 

 

2. Em que lugar da formação continuada você se sente mais contemplado/a para 

aprender? (Selecione, em ordem crescente, as alternativas abaixo).  

Obs. No caso de não ser mencionada alguma alternativa que a seu ver seja 

importante no seu processo de aprendizagem, sinta-se à vontade para preencher as 

linhas em branco. 

Tabela 8 - Estratégias de formação que favorecem a aprendizagem dos 

Coordenadores Pedagógicos. 

A Quando ouço uma palestra que se relaciona com minha 

experiência individual e profissional. 

 

B Quando há dinâmica de grupo em que eu me sinto 

provocado/a. 

 

C Quando recebo previamente o material a ser trabalhado na 

formação. 

 

D Quando troco experiências, converso com meus pares e 

encontro soluções para os problemas enfrentados no 

cotidiano de trabalho. 

 

E Quando reflito sobre o que se passa comigo.  

F Quando tenho oportunidade de pôr em prática o que foi 

proposto. 

 

G Quando saio da formação com indicativos de leituras,  
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sugestões de encaminhamentos, etc., que me ajudam na 

execução das minhas atividades pessoais e profissionais. 

H   

I   

J   

 

3. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Para você, qual o papel do coordenador pedagógico?  

2. Você recebeu algum preparo (formação) para exercer a função de 

coordenador pedagógico? (caso a resposta seja positiva, você poderia falar 

sobre esse processo de formação?) 

3. Na sua escola, qual o papel que você, como coordenador pedagógico, 

exerce junto aos seus professores? (A que você atribui essa compreensão de 

seu papel?) 

4. Como você se sente na função de coordenador pedagógico?  

5. Tendo em conta a sua realidade, quais os maiores desafios para exercer a 

função de coordenador pedagógico? 

6. Ao longo deste ano (2011), o CEFAPRO, por intermédio do Projeto Sala de 

Gestores, promoveu alguns encontros de formação de que talvez você tenha 

tido oportunidade de participar. Diante disso, em que medida esses 

encontros contribuíram com sua atuação como coordenador pedagógico? 

(Ou seja, os procedimentos adotados nessa proposta de formação ajudam-

no na execução de suas atividades como coordenador pedagógico?) 

7. Os conteúdos trabalhados na formação continuada desenvolvida no Projeto 

Sala de Gestores contemplaram as suas necessidades como coordenador 

pedagógico? Você poderia exemplificar algum em especial? 

8. Diante das atribuições conferidas ao coordenador pedagógico, o que é 

necessário para a formação desse profissional? (Saberes)  

9. Recentemente, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 

SEDUC, implantou as Orientações Curriculares para o ensino. Em que 

medida a sua escola tem se guiado por essas orientações? 
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10. Tendo em vista a sua função de coordenador pedagógico e a proposta de 

formação continuada desenvolvida na Sala de Gestores, teria algo que você 

gostaria de sugerir ou reivindicar?  

Mediante a relevância das suas contribuições como integrante do quadro de 

coordenadores pedagógicos da rede, gostaria de saber se eu poderia entrar em contato 

com você novamente, caso haja necessidade de esclarecer algo que porventura ajude no 

entendimento de alguma questão ou mesmo no aprofundamento desta pesquisa. 

 

(Agradecimentos) 
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APÊNDICE VIII 

 

EXEMPLO DE UM QUADRO ORGANIZADO PARA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

 Quadro 4: Respostas às perguntas 1 e 3 da entrevista do coordenador 

pedagógico. 

CP PERGUNTA 1 

Para você, qual o papel do 

coordenador pedagógico? 

PERGUNTA 3 

Na sua escola, qual o papel que você, 

como coordenador pedagógico, exerce 

junto aos seus professores? 

1.  Faz tudo: tanto a parte 

administrativa, quanto a 

pedagógica. 

(...) No início, eu achei, assim, 

eu dizia assim: “olha, ser 

diretor é melhor, que só 

manda”. Coordenador tem que 

(...) pegar mesmo! (CP 1) 

(...) eu consigo coordenar. (...) Eu leio 

bastante, eu tenho facilidade, assim, 

de... Eu consigo liderar. 

2.  Faz tudo na escola. É ser 

amigo do professor, ser um 

ouvidor, ser paciente, parceiro 

do professor. (CP 2) 

(...) não é fácil porque os professores, 

no primeiro momento, eles não aceitam 

as sugestões que eu trago... Eu falo para 

eles: eu não sou a coordenadora, eu sou 

aqui uma auxiliar de vocês. Vocês 

podem contar comigo no que vocês 

quiserem e puderem... 

3.  Acompanhar, planejar 

junto... (no sentido de preparar 

as condições materiais para que 

o professor dê sua aula). (CP 3) 

(...) O nosso papel é cumprir e fazer 

cumprir as atribuições que são 

determinadas. 

4.  Muito importante, apoiar e 

receber apoio do professor, ser 

companheiro deles... (CP 4) 

Atender os alunos que evadem da 

escola devido ao problema das drogas, 

do alcoolismo.  

5.  Ser mediador [entre] o 

professor [e] os alunos, fazer a 

Atender às inúmeras demandas da 

escola, chegando a ser coordenadora de 
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intervenção 

coordenação/professor/alunos. 

(CP 5) 

 

pátio, porteira, sendo que a maioria do 

tempo é ocupada com os problemas 

disciplinares dos alunos. 

6.  Auxiliar nas práticas 

pedagógicas, coordenar as 

práticas pedagógicas, auxiliar 

no que for preciso. (CP 6) 

(...) Você toma mais tempo resolvendo 

problemas alheios à coordenação, não 

é? É briga com o aluno, é... [É mais] 

uma situação burocrática que toma [um] 

tempo muito grande do que 

propriamente (...) coordenação. 

7.  Auxiliar na questão 

pedagógica, nos materiais (...), 

buscar leituras para auxiliar os 

professores... (CP 7) 

Afirma que toma o tempo com questões 

de indisciplina dos alunos. 

8.  Assessorar os professores na 

parte pedagógica para auxiliar 

na aprendizagem dos alunos. 

(CP 8) 

Idem à resposta 7. 

9.  Seguir as orientações do poder 

público, acompanhar os 

professores com os alunos na 

prática deles. (CP 9) 

(...) Olha, às vezes a gente não sabe que 

função é que a gente está fazendo, não 

é? (...) Você acaba, assim, mais para 

orientação de aluno na parte de 

indisciplina de aluno, não é? Fica 

aquele, assim, um pronto socorro de 

aluno. 

10.  Muita cobrança... Contribuir 

com a aprendizagem do aluno e 

do professor... (CP 10) 

Porque eu estou aqui na coordenação do 

Ensino Fundamental, e são 27 salas... 

Então, imagina, não é? Uma escola 

como esta, você dá conta de estar 

fazendo tudo isso (...). Só que eu não 

estou conseguindo fazer, não é? Por 

quê? Porque tem muitas salas, porque 

agora nós temos o SIGA para 

coordenar, não é?  

11.  Mediador entre 

professor/alunos/pais. (CP 11) 

(...) A gente trabalha muito as questões 

de indisciplina do aluno.  
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12.  Estimular o professor, ser 

mediador do conhecimento e 

verificar a aprendizagem dos 

alunos. (CP 12) 

Afirma que o papel do coordenador é o 

de “mediar a aprendizagem”. No 

entanto, justifica: “Mas tem questões de 

indisciplina, que acabam caindo, não é, 

para a gente resolver. Tem outras 

questões, relacionadas à falta de aluno, 

evasão, problema de pais, problemas 

pessoais mesmo de alunos, não é? 

Problema da família, que é trazido para 

a gente resolver”. 

13.  Trabalhar pelo pedagógico, 

(...) acompanhar o professor, 

entendeu? Tomar leitura de 

aluno, ver a escrita de cada 

um... (CP 13) 

(...) É muito grande a nossa escola, 

entendeu? Aí, eu não fico só no 1º e 2º 

ciclo. Porque daí tem as outras colegas, 

aí, eu tenho que ajudá-las também e 

elas também, entendeu? Então, tem a 

Sala de Educador, não é? Que é para 

gente preparar, assim, pelo menos a 

parte do cronograma, está 

ajudando... Então, quer dizer, aí é 

muita coisa. Esse diário eletrônico, ele 

está deixando a gente doida para 

corrigir. Então, isso aí está atrapalhando 

o pedagógico. 

14.  Função importante! É 

responsável pela aprendizagem 

do aluno, acompanhando as 

atividades dos professores. (CP 

14) 

Não respondeu. 

15.  Interagir entre professor e 

aluno, entre os profissionais da 

educação. (CP 15) 

A gente faz de tudo um pouco. 

16.  Auxiliar os profissionais da 

educação, isso envolvendo 

também os alunos, ajudando e 

aprendendo. 

(...) o coordenador, ele é tipo 

Ouvidor de professores e alunos... 
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assim, um pai, uma mãe. Mais 

que o diretor. (...) Ele tem que 

estar consciente de que ele tem 

que ter paciência, ele tem que 

ter aquela visão, não é? Que o 

papel dele é auxiliar. (...) Saber 

ouvir. (CP 16) 

17.  Articular as práticas 

pedagógicas, interagir com os 

colegas e até mesmo com os 

alunos. (CP 17)  

Com a ausência do professor 

articulador, afirma: (...) a gente acaba 

tendo que fazer o papel do articulador 

também. (...) Então, a gente acaba 

também fazendo o papel pedagógico 

com os alunos, não só com os 

professores. 

18.  Articular as práticas 

pedagógicas, interagir com os 

colegas (...). É você que está 

motivando o profissional, 

sempre estimulando, sempre 

ajudando, assim, a nunca olhar 

para o seu aluno como se ele 

fosse a última coisa que ele 

gostaria de ver, não é? (CP 18) 

(...) na minha realidade, às vezes, a 

gente [risos], por exemplo, a gente 

cuida da questão de crianças que têm 

problemas de relacionamento, e aí elas 

são baderneiras. Então, assim, tudo 

aquilo que não é bom, às vezes, numa 

sala de aula, manda para o coordenador, 

entendeu? E aí nós somos porteiros 

[risos], nós somos bombeiros para 

apagar incêndio de tudo quanto é 

lugar... 

19.  Auxiliar o professor. (CP 19) Está sendo assim, de ajudar alguma 

coisa, mas a parte pedagógica mesmo é 

muito pouco! 

(...) pelo meu jeito de ser, é que, às 

vezes, eu faço mais do que eu deveria 

fazer. Às vezes, eu faço coisas que elas 

(as outras duas coordenadoras) 

poderiam fazer. Quando eu vejo, eu já 

estou atendendo primeiro... É, eu sou 

muito ansiosa. 

20.  Solucionar os problemas dos (...) A todo instante, vem alguém aqui, e 
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professores quando eles pedem 

ajuda. (CP 20) 

 

 

é um aluno, um conflito, e a gente sai e 

aí vai... A gente vai fazer uma ligação 

para um pai, porque o aluno quer ir 

embora, e a gente vai ligar, porque eles 

são de menor (...). Então, é uma perda 

de tempo, e a gente vai aos corredores, 

as aulas começam, eles ficam pelos 

corredores. (...) Tem esses ares 

condicionados... Quase toda hora à 

noite, vem um aqui me chamar, vai 

desligar o ar daquela sala e tal... Então, 

a gente fica assim, sai e volta. Fica 

assim quase sempre. Vai e busca um 

livro que eles estão precisando. E, 

assim, parece que a gente não tem 

muito tempo de estar olhando, 

buscando algum material para o 

professor. 
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APÊNDICE IX 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO DIRETOR DE ESCOLA 

 

Caro(a) Diretor(a),  

Sou doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e estou 

desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo investigar como o professor que 

atua na coordenação pedagógica aprende e constrói sua identidade profissional. Para 

tanto, seu depoimento é de suma importância, pois a partir dele busco aproximar-me das 

impressões dos destinatários das práticas desenvolvidas pelo CEFAPRO de Cáceres na 

formação continuada, para saber em que medida elas contribuem para a atuação dos 

coordenadores pedagógicos. 

É importante ressaltar que, em concordância com a ética exigida pela pesquisa 

científica, seu nome será mantido em sigilo. 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

SUJEITO   

SEXO  

FORMAÇÃO  

TEMPO DE SERVIÇO NA 

EDUCAÇÃO 

 

TEMPO DE SERVIÇO COMO 

DIRETOR 

 

IDADE  

CIDADE   

 

1. Para você, qual o papel do coordenador pedagógico?  

2. Na sua escola, qual o papel que o coordenador pedagógico exerce junto aos 

seus professores?  

3. Ao longo deste ano (2011), o CEFAPRO, por intermédio do Projeto Sala de 

Gestores, promoveu alguns encontros de formação de que talvez você tenha 

tido oportunidade de participar. Diante disso, em que medida esses 

encontros contribuíram com a atuação do coordenador pedagógico? (Ou 
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seja, os procedimentos adotados nessa proposta de formação ajudaram na 

execução das atividades relacionadas com a Coordenação Pedagógica?) 

4. Diante das atribuições conferidas ao coordenador pedagógico, o que é 

necessário para a formação desse profissional? (Saberes)  

5. Recentemente, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 

SEDUC, implantou as Orientações Curriculares para o ensino. Em que 

medida a sua escola tem se guiado por essas orientações? 

6. Tendo em vista a função de diretor e a proposta de formação continuada 

desenvolvida na Sala de Gestores, teria algo que você gostaria de sugerir ou 

reivindicar?  

Mediante a relevância das suas contribuições como integrante do quadro de 

coordenadores pedagógicos da rede, gostaria de saber se eu poderia entrar em contato 

com você novamente, caso haja necessidade de esclarecer algo que porventura ajude no 

entendimento de alguma questão ou mesmo no aprofundamento desta pesquisa. 

 

 

(Agradecimentos) 
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APÊNDICE X 

 

EXEMPLO DA ORGANIZAÇÃO DO TEXTO PARA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS COM OS DIRETORES DE ESCOLA 

 

Pergunta 1: Para  você, qual o papel do coordenador pedagógico? 

DE 1 

R – Ele... Ele tem várias funções, mas eu acho assim: uma muito forte, que ele 

deve ter internalizado isso, é o mediador. Porque ele é o mediador do processo de 

aprendizagem junto aos profissionais, não é? Os seus pares. Ele é o mediador. O papel 

dele tem que ser muito claro, não é? Por gestão. “Eu sou o mediador do processo ensino 

e aprendizagem do turno pelo qual eu estou responsável, dos profissionais por quem eu 

estou responsável de estar liderando, não é?” 

DE 2 

R. Olha, o coordenador pedagógico, hoje, tem um papel essencial na relação 

com o aluno e comunidade, porque hoje o gestor, ele acaba ficando na parte 

administrativa da escola. Então, este papel: contado com o aluno, contato com o 

professor, contato com a comunidade – acaba sendo um papel particularmente do 

coordenador pedagógico. Então, o coordenador pedagógico, ele fica envolvido em todo 

esse processo. A forma que foi criada para os gestores hoje está muito voltada para o 

administrativo, a parte burocrática, não é? Então, o gestor acaba muitas vezes não tendo 

contato com a comunidade, não tendo contato com o aluno, não tendo contato com o 

professor, por essa burocratização da própria estrutura que é ofertada.  

DE 3 

R. Olha, na minha visão, e eu não sei se eu estou certa, porque eu sou técnica, 

eu não sou da área pedagógica, mas eu vejo assim, o coordenador, ele tem que estar 

apto para acompanhar o trabalho dos professores. Essa é a minha visão, não é? De estar 

ali auxiliando e acompanhando.  

DE 4 

R. Olha, o papel do coordenador pedagógico, a função vem de coordenar, não 

é? Coordenar é acompanhar, auxiliar, avaliar, não só o trabalho dos funcionários com 

relação aos alunos, que é a questão de estar verificando muitas vezes como está sendo 

trabalhado certo conteúdo, a questão da avaliação, mas também ele tem sempre a função 
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de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, não é? O que, onde estamos errando, 

estamos acertando. Muitas vezes, observando também, e isso também eu já vejo que 

nem é parte do coordenador, a questão da evasão, os problemas que a escola vem 

enfrentando relacionados a alguns alunos... Agora com a inclusão também, não é? 

Aparecem mais alguns obstáculos nesse sentido. E assim, o coordenador, eu acho que 

ele não ocupa um posto na escola apenas para muitas vezes verificar a questão do livro 

ponto, se o professor está cumprindo a sua carga horária... É também, mas vai além 

disso. Eu acho que ele é o principal agente no processo de ensino-aprendizagem, não é? 

E aí ele tem, acho assim, para mudar, ele vai ter que muitas vezes trabalhar com alguns 

projetos ou muitas vezes auxiliar, não é? Dar sugestão de projeto que venha sanar 

alguns problemas que a escola vem enfrentando. 

DE 5 

R. Olha, em minha opinião, é o seguinte: eu acredito, eu acho... Não, eu 

acredito que o coordenador pedagógico, ele é como se fosse a essência das ações 

pedagógicas. É por meio dele que a escola vai conseguir fazer um trabalho dinâmico, 

não é? É... Tanto no aspecto com o professor que vai ser direcionado ao aluno, como 

também envolvendo toda a comunidade. Porque ele é a pessoa que está mais próxima 

do professor. Então, é por meio dele que vai se direcionar um bom trabalho. As ações 

estão nesse caminho. 
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APÊNDICE XI 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PROFESSOR FORMADOR DO 

CEFAPRO 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

SUJEITO   

SEXO  

FORMAÇÃO  

TEMPO DE SERVIÇO NA EDUCAÇÃO  

TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR 

FORMADOR DO CEFAPRO 

 

IDADE  

CIDADE   

 

1. Existe um cronograma de visitas às escolas? Quantas vezes por mês, em 

média? Por quantos dias fica dando assistência? Do que depende o número 

de visitas? 

2. Possui um plano de atendimento geral ou as atividades vão se inserindo no 

plano, em dependência das orientações da coordenação do CEFAPRO? 

3. Quem elabora o plano de atividades a desenvolver por você nessas visitas?  

4. Quais as atividades mais importantes que você desenvolve na escola? 

5. Quais, no seu entendimento, as dificuldades maiores que apresentam os 

coordenadores pedagógicos no seu trabalho? O que você sugere para poder 

saná-las? 

6. Como você é visto pelo diretor da escola? Pelo coordenador? Pelos 

professores?  

7. Ao longo da sua trajetória como professor(a) formador(a), você teve/tem a 

oportunidade de conhecer várias realidades escolares. Você poderia falar 

sobre o papel que o coordenador pedagógico tem desempenhado nas 

escolas? 

8. Diante das atribuições conferidas ao coordenador pedagógico, o que é 

necessário para a formação desse profissional? (Saberes)  
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9. Tendo em vista a função de coordenador pedagógico e a proposta de 

formação continuada desenvolvida no Projeto Sala de Gestores, teria algo 

que você gostaria de sugerir ou reivindicar? 

10. O que lhe chama atenção nos projetos construídos pelas escolas?  

 

Mediante a relevância das suas contribuições como integrante do quadro de 

professores formadores do CEFAPRO, gostaria de saber se eu poderia entrar em contato 

com você novamente, caso haja necessidade de esclarecer algo que porventura ajude no 

entendimento de alguma questão ou mesmo no aprofundamento desta pesquisa.  
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APÊNDICE XII 

 

EXEMPLO DA ORGANIZAÇÃO DO TEXTO PARA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES FORMADORES DO CEFAPRO 

 

Pergunta 4. Quais as atividades mais importantes que você desenvolve na 

escola? 

 

PFC 1 

R. Então, o nosso trabalho, ele, ele não é tão simples, não é? Ele é muito 

complexo, vamos dizer assim. A nossa função principal é estar colaborando com o 

trabalho do coordenador, não é? Estar discutindo, estar trocando ideias com ele em 

algumas temáticas, e assim, quando a gente vai para as escolas, porque, na verdade, o 

ideal seria a gente fazer uma preparação, vamos dizer assim, com o coordenador, para 

discutir determinadas temáticas, mas nem sempre isso é possível porque nós ficamos à 

distância, não é? Porque, às vezes, dialoga via e-mail, via telefone, troca dúvidas, tal e 

coisa parecida.  A nossa contribuição, assim que eu vejo, que é mais incisiva, assim, 

vamos dizer, é quando a gente vai participar dos encontros formativos, não é? Então, a 

gente participa na/da discussão do tema. Então, a gente tem aquele cronograma do 

Projeto Sala de Educador da escola, para quando você vai para a escola; você sabe em 

que momento eles estão lá e o que eles tão discutindo. E aí, você, na medida do 

possível, tenta, não é? Ler, fazer leituras, enfim, levar algumas coisas que, de repente, 

possam colaborar nessa discussão e na formação dos colegas lá.  

 

PFC 2 

R. Olha, fundamentalmente, é o papel mesmo de orientador no sentido de... 

Não de... É a própria palavra orientar no sentido de quais são as temáticas, quais seriam 

as temáticas e de que forma discutir essas temáticas que contemplam as dificuldades dos 

professores dentro dessa comunidade escolar. 

 

PFC 3 

R. Eu acredito, assim, o mais importante é quando você vê que foi possível 

uma temática, ou seja, a teoria, e depois você vê em outro momento os professores 
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discutindo o que foi colocado em prática. Porque esse é o sentido da formação 

continuada na escola. Não é? É discutir a teoria. O professor vai para a prática e traz 

para o coletivo o que deu certo, o que não deu certo. Então, assim, eu acredito que isso é 

mais importante. Porque daí você vê que realmente teve um significado. Agora, quando 

você vê que você vai à escola e acompanha e vê só a leitura da teoria, e os professores 

estão loucos para que aquela leitura se acabe, e que não se faz a discussão, e que passou 

e você não viu em nenhum momento, a menos que você não esteja presente... Porque é 

como eu disse, se você vai pelas duas ordens de serviço (...), dá para você ir de 15 em 

15 dias acompanhar nas escolas, não é? Então, uma sim, uma não. A menos que nessa 

em que você não esteve presente, eles fizeram essa discussão, essa socialização... Mas 

assim, é gostoso, é gratificante quando você vai, você discutiu (...), você discutir 

somente teoria e depois você ver a socialização do trabalho. Então, assim, eu vi presente 

isso lá em Indiavaí, na escola, não é? Então, eles discutiram sobre a teoria, falaram na 

questão do meio ambiente; depois, no outro momento, eu fui lá (...). Eles estavam 

fazendo a socialização e aí eles me contaram que fizeram práticas, que levaram os 

alunos, não é? Que trabalharam várias coisas e que [elas] deram certo. E aí a gente pode 

contribuir. Eu disse: “olha, isso você faz assim, você faz assim”. E aí, às vezes, quando 

você coloca, eles veem como se você estivesse colocando uma crítica. Mas, assim, eu 

sempre coloco, assim, se eu for e se eu não direcionar o meu olhar, se eu sair dali 

calada, é como se eu não tivesse feito sentido nenhum, como se eu não tivesse 

contribuído com nada. Então, assim, o mais importante é isso de você ver que é um 

momento de estudo, de teoria, e que depois você vê isso se consolidando na prática.  

 

PFC 4 

R. Eu acredito que as atividades que eu desenvolvo no dia a dia... Vamos dizer 

assim... Trazem uma satisfação para mim como formadora e, quando eu vejo que vai 

surtindo efeito, é quando eu faço formação pontual, dentro da pasta em que eu fiz o 

seletivo, que eu me aprovei, que eu ocupei esse (...) no CEFAPRO, que é Educação 

Especial. Por quê? Porque o Sala de Educador é que é o ponto X do CEFAPRO e 

SEDUC, mas acontece que, quando você faz um seletivo, você escolhe uma área em 

que você quer atuar. Indo às escolas acompanhar Sala de Educador, você acompanha a 

temática do dia. Muitas vezes, você está preparado para aquela temática e, às vezes, 

você não está preparado para aquela temática. Porque as escolas também têm autonomia 
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para estar mudando o assunto do dia, não é? A escola pode estar mudando as 

instruções... Então, às vezes, você se prepara para aquele tema, você tem um 

cronograma, você vai lá para atender, mas aí você chega lá, e eles mudaram... Daí, você 

fica meio que... Só mesmo acompanhando, assistindo, sem estar contribuindo... Então, 

quando você faz uma formação na escola que está dentro da sua pasta, que é aquilo que 

você estudou, se especializou e... Entendeu? É mais gratificante. Surte mais efeito. 
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APÊNDICE XIII 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

NÃO-DOCENTES 

Caro(a) Educador(a),  

 

Meu nome é Rinalda Bezerra Carlos, doutoranda do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, e estou desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo investigar 

como a Coordenação Pedagógica constrói sua identidade profissional.  

Considerando a relevância das suas contribuições para esta pesquisa, desde já 

agradeço sua participação. 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

SEXO: (   ) feminino     (   ) masculino   

OCUPAÇÃO:_________________________________ 

FORMAÇÃO: (  ) Ensino Médio     (  ) Graduado 

em________________________                      

(    ) Pós-graduação em __________________ 

TEMPO DE SERVIÇO NA EDUCAÇÃO: _______________ 

DISCIPLINA(S) QUE LECIONA:_________________________________ 

TURMAS QUE LECIONA:______________________________________ 

IDADE:___________________  

CIDADE: ____________________ 

 

1. Mencione ao menos três das funções mais importantes que, no seu 

entendimento, o coordenador pedagógico deve desenvolver nas escolas.  

 

 

 

2. Quais seriam as sugestões que você daria para melhorar o trabalho da 

Coordenação Pedagógica nas escolas? 
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APÊNDICE XIV 

 

EXEMPLO DE UM QUADRO ORGANIZADO PARA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS NÃO-DOCENTES 

 

Quadro 5: Respostas às perguntas do questionário aplicado aos 

professores e funcionários não-docentes. 

P Pergunta1: Pergunta 2: 

01  Elaborar 

cronograma de 

atividades a serem 

desenvolvidas 

durante o ano 

letivo; fiscalizar se 

os professores estão 

cumprindo sua 

carga horária e 

promover reuniões 

com os 

funcionários para 

avaliação de suas 

ações. (P1) 

- Realizar trabalhos voltados mais para os 

anseios dos alunos; 

- Dar mais atenção às necessidades básicas 

dos alunos; 

- Promover mais atividades de interação entre 

alunos e funcionários. 

02 - Auxiliar os 

professores; 

- Direcionar as 

atividades da Sala 

de Educador; 

- Tentar resolver 

problemas 

relacionados com 

os alunos; 

-Administrar alguns 

assuntos 

burocráticos 

referentes à vida 

- Que tivesse coordenadores de área para 

ajudar o coordenador pedagógico, porque ele 

seria um intermediário entre professor e 

aluno para com a coordenação e a direção.  
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escolar do aluno. 

04 - Resolver, junto 

com os 

profissionais que 

estão em sala, 

alternativas 

pedagógicas para 

melhorar a 

aprendizagem ou 

processo de ensino-

aprendizagem; 

-Promover palestras 

com parceiros da 

escola para atender 

às necessidades dos 

alunos; 

-Promover 

encontros para 

aperfeiçoar as 

“nossas” próprias 

práticas 

pedagógicas. 

- Trabalhar de forma coletiva sempre; 

- Promover um dia de encontro uma vez no 

mês com os alunos, para momento de 

descontração, sendo este um momento 

também de aprendizagem; 

- Promover a projeção de filmes ou vídeos 

educativos para os alunos. 

FNDs Pergunta1 Pergunta 2 

10 - O coordenador 

pedagógico poderia 

desenvolver 

funções, como 

organizar 

atividades 

extracurriculares; 

- Ajudar na 

orientação de pais e 

alunos, dentre 

outros projetos, 

repassando a alunos 

indisciplinados; 

Ele deveria contar com a ajuda de toda a 

equipe para desenvolver suas funções da 

melhor forma possível 
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20 - Coordenar e 

elaborar dinâmicas 

com os alunos e 

funcionários para 

que tenhamos uma 

amizade perfeita. 

(EA 20) 

Fazer brincadeiras com os alunos, 

professores e todos aqueles que fazem parte 

da escola. 
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