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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)
(Decreto nº 93.933 de 14/01/87; resolução CNS nº 196/96)

Este
formulário
de
consentimento
tem
por
objetivo
informar-lhe
sobre
esta
pesquisa, a qual você e a Secretaria de Educação de Franco da Rocha foram convidados a participar,
bem como ter sua autorização explícita para realizá-la.
Este texto pretende explicar com será a pesquisa e como será a sua participação. Se você desejar
conhecer mais detalhes sobre algo mencionado aqui, ou sobre informações que não estiverem
incluídas, sinta-se à vontade para perguntar.
Por favor, leia cuidadosamente esse formulário e as informações aqui contidas.
Título do Projeto: Entre aspirações, quereres e fazeres: nas trilhas do desenvolvimento profissional de
um grupo de coordenadores pedagógicos iniciantes
Pesquisador: Rodnei Pereira
Procedimento:
Os dados que se pretende coletar referem-se à uma pesquisa-ação, que será realizada por meio de
uma formação, com encontros quinzenais, que cujos encontros serão gravados em áudio. Dado o
caráter aberto e dinâmico de uma pesquisa desse tipo, poderão ser realizadas, também, filmagens,
fotografias, conversas telefônicas, mídias e redes sociais e aplicativos, bem como registros escritos,
feitos por você ou pelo pesquisador. Todo o conteúdo produzido poderá ser utilizado na pesquisa. Ele
será transcrito e ficará disponível para sua apreciação e aprovação preliminar. Os dados produzidos
serão tratados e analisados. Por isso, de antemão, também solicita-se sua autorização para uso da sua
voz, textos e imagens, com o único fim de produzir conhecimento em Educação.
A pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições de uma formação planejada e negociada com
coordenadores pedagógicos iniciantes, para o desenvolvimento profissional.
Risco ou desconforto:
Esse estudo traz riscos mínimos para os seus participantes. Porém, se em algum momento você
se sentir desconfortável, pode solicitar o encerramento dos registros bem como desistir de participar.
Sigilo:
Os
nomes
dos
participantes
estarão
em
absoluto
sigilo.
Todas as informações obtidas na pesquisa serão utilizadas apenas para a análise
científica dos dados e em caso algum, os nomes dos participantes constarão de
eventuais publicações.
Consentimento:
A
sua
assinatura
neste
formulário
indica
que
você
está
participando
voluntariamente. Indica também que leu e entendeu as informações contidas neste
formulário. Você é livre para se recusar a responder a específicos itens ou questões
durante a pesquisa-ação. Você é livre para desistir de ser participante do estudo em
qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Sinta-se livre para pedir explicações
ou esclarecimentos a qualquer momento durante a pesquisa. Se você tem outras

questões
que
concernem
a
este
estudo,
por
favor,
pergunte
Uma cópia deste consentimento será entregue e ao participante da pesquisa.

ao

pesquisador.

Eu, __________________________________________________________,
portador do RG__________________, declaro ter recebido as devidas explicações sobre a
pesquisa intitulada Entre aspirações, quereres e fazeres: nas trilhas do desenvolvimento
profissional de um grupo de coordenadores pedagógicos iniciantes. Minha desistência poderá
ocorrer em qualquer momento sem que ocorra quaisquer prejuízos.

Declaro ainda estar ciente de que minha participação é voluntária e que fui devidamente
esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos desta pesquisa.

Nome: ________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________________

Pesquisador

Nome: __________________________ RG:______________________

Data: ____/____/___

São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.

Prezado (a) Coordenador(a),

Sou aluno de Doutorado do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação:
Psicologia da Educação, da PUC-SP e estou em processo de elaboração de minha tese,
cujo objetivo é construir uma proposta de formação de coordenadores pedagógicos
iniciantes e analisar sua repercussão no planejamento do trabalho desenvolvimento em
cada escola.
Gostaria de pedir sua colaboração, que será de grande importância para a
construção de conhecimentos sobre a aprendizagem da coordenação pedagógica.
Neste momento, você será convidado(a) a fornecer algumas informações
relativas a dados pessoais, socioeconômicos, formação e atuação profissional. Esses
dados ajudarão a selecionar os participantes de um processo de formação, que se
iniciará em fevereiro de 2016 e que, dentre outros intentos, produzirá, com a sua
participação e colaboração, os dados a serem analisados.
Informo que você não terá nenhum ônus ou prejuízo financeiro e que seu
anonimato e sigilo sobre as informações compartilhadas serão garantidos. Comprometome, finalmente, em disponibilizar, após a conclusão do trabalho, prevista para junho de
2017, os resultados da pesquisa. Agradeço, de antemão, sua gentileza em participar.

Um cordial abraço,
Rodnei Pereira

1. Dados Pessoais

1.1. Nome Completo: _________________________________________________
________________________________________________________________
1.2. Identidade de Gênero: _____________________________________________
1.3. Idade: _______ 1.4. Estado Civil: __________________________________
1.5. Município de Residência: __________________________________________
1.6. Tem filhos? _____________ Se sim, por gentileza, especifique quantos e quais
são suas idades. ______________________________________________________
1.7. Caso tenha filhos, eles estudam: ( ) em escola pública ( ) em escola privada
1.8. Profissão e escolaridade dos pais: ____________________________________
___________________________________________________________________
1.9. Profissão e escolaridade do(a) companheiro(a) ou cônjuge, caso tenha: _____
___________________________________________________________________

2. Perfil Socioeconômico e Cultural

2.1. Você reside em: Imóvel Próprio ( )
Imóvel Alugado ( )
parentes ( ) Quantas pessoas residem na sua casa? ________

Com pais ou

2.2. Quantas pessoas na sua casa contribuem com o orçamento familiar? _______
2.3. Quem é o principal responsável pelo provimento dos recursos da família?
_________________________________________
2.4. Como você costuma ocupar seu tempo livre? ___________________________
______________________________________________________________________

2.5. Gosta de ler? ( ) sim ( ) não Em caso afirmativo, qual o seu gênero literário
favorito? Quantos livros você leu nos últimos 6 meses? __________________
Quais foram os 2 últimos livros que você leu? ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.6. Costuma frequentar exposições ou espetáculos de música ou teatro?
( ) não

( ) sim

Em caso afirmativo, com que frequência? ______________________________
Qual foi o último espetáculo ou exposição que você frequentou e quanto tempo
faz?_____________________________________________________________
________________________________________________________________
2.7. Você participa de algum movimento social, associação de bairro, grupo
religioso ou partido político? (Em caso afirmativo, indique qual). ____________
________________________________________________________________
3. Formação
3.1. Trajetória na Educação Básica
a) Nome e localidade da escola onde você frequentou o ensino fundamental:
________________________________________________________________
b) Nome e localidade da escola onde você frequentou o ensino médio:
________________________________________________________________
Sua formação de nível médio é: ( ) regular ( ) técnico. Curso ______________
_______________________________
3.2. Formação Superior

a) Curso(s) _________________________________________________________

b) Instituição e localidade ____________________________________________
________________________________________________________________
Ano de conclusão _____________________________
c) Fez pós-graduação? ( ) sim ( ) não. Em caso afirmativo, indique a modalidade
(especialização, mestrado ou doutorado), nome do curso, instituição, localidade
e ano de conclusão, por gentileza. ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Trajetória e Atuação Profissional
4.1. Tempo de Experiência no magistério: _________________________________
4.2. Tempo de Experiência nesta rede: ___________________________________
4.3. Você tem mais experiência: na educação infantil ( ) no ensino fundamental ( )
Por gentileza, especifique o tempo de experiência no segmento de maior
experiência ______________________________________________________
Com quais turmas (do 1º ao 5º ano) você tem mais experiência ou com qual você
mais se identifica? ________________________________________________
4.4. Tempo de Experiência na coordenação pedagógica ______________________
4.5. Tem experiência em outras funções do magistério? (Em caso afirmativo, por
favor, explicitar quais foram e por quanto tempo) ________________________
______________________________________________________________________
4.6. Quais são suas principais atribuições, como coordenador?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.7. Por gentileza, preencha o quadro abaixo, considerando as principais atividades
que você desempenhou, na última semana:

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Obrigado pela colaboração!
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4.8.Responda o que se pede:
a) Para você, quais são as principais atribuições de um coordenador
pedagógico?

b) Porque você passou a exercer a função de coordenadora pedagógica?

c) Quais são suas principais atribuições como CP?

Obrigado pela colaboração!

Pautas dos Encontros do 5º Movimento da Pesquisa-Formação –
com casos de formação

Pauta 1

“A nossa tentação é sempre maniqueísta. A visão
simples que separa os “bons” dos “maus” é sempre
mais imediata. Quanto menos entendemos, mais
julgamos1.”
Mia Couto

Objetivos:
•

Discutir a importância da formação continuada de professores centrada
na escola;

•

Refletir sobre os limites e possibilidades da ação do coordenador
pedagógico na escola;

•

Discutir e construir os conteúdos e combinados deste processo
formativo.

Desenvolvimento:

1. Apresentação dos participantes.
2. Explicitação da proposta dos encontros e da formação e construção dos
combinados.
3. A importância do registro em ações formativas.
4. Apresentação e discussão da proposição inicial: “Qual é o retrato que
me retrata?” (Anexo IV) – Cada participante deverá escolher 1 retrato

1

COUTO, M. E se Obama fosse africano? São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

com o qual mais se identifica e que ilustra como ele se vê, no seu
trabalho como CP, justificando sua escolha.
5. Apresentação e discussão das atribuições do coordenador pedagógico,
expressas no Plano e Estatuto do Magistério do Município de Franco da
Rocha. Os CPs deverão analisar, em duplas, as atribuições, e registrar,
em forma de lista, quais eles julgam que conseguem e quais não
conseguem realizar, elencando, em um quadro, os fatores que podem
impedir ou

facilitar que

sejam executadas, em suas escolas.

Posteriormente, as respostas serão socializadas e discutidas.
6. Roda de Conversa – discussão coletiva sobre os principais desafios
enfrentados pelos CPs em seu trabalho cotidiano.
7. Combinados para o próximo encontro.
8. Encerramento e avaliação do encontro.

Pauta 2
“Se podes olhar, vê. Se
podes ver, repara.
José Saramago

Objetivos:
•

Discutir a diferença entre acompanhamento e controle do trabalho
docente;

•

Analisar a noção de experiência;

•

Tematizar relatos relativos a observação em sala de aula

Desenvolvimento
1 – Leitura Inicial

2 – Retomada do último encontro discutindo a noção de experiência
3 – Explicitação da noção de Contrato didático
4 – Análise e discussão dos cenários
4 – Socialização das discussões
5 – Sistematização do encontro

LEITURA INICIAL

Vista cansada
Otto Lara Resende

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como
se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez
foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de
deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não
admira que o Hemingway tenha acabado como acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é
só isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o
olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo
dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já
não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o
que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê.
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do
seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o
porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia.
Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um
dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que
ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a
voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não
vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o
espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato,
ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a
própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia,
opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.

Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 23 de fevereiro de
1992.

Relatos para análise em grupo

RELATO 1 - COORDENADOR MÁRIO
Assumi como Coordenador Pedagógico este ano e confesso que estou
bem preocupado com essa minha escolha. Não pensei que fosse tão difícil
agradar aos professores.
Antes, eu atuava em outra escola e a relação que nós tínhamos com a
Coordenadora era muito boa! A equipe era bem unida, aproveitávamos bem as
horas para estudo, o grupo era super interessado.
Desde que vim para essa escola, ainda não consegui realizar nada do
que planejei. Os professores estão sempre desinteressados e só querem
reclamar. Tenho lançado mão de tudo que estou aprendendo na pós: pesquiso
e trago autores importantes, mas parece que nada motiva os professores.
Tenho me sentido inútil, quando cheguei à escola percebi que muito precisava
ser feito. Tudo é sempre improvisado, cada um faz de um jeito. Por exemplo,
outro dia, uma mãe veio reclamar que o sobrinho dela que está no 3º ano e
sempre tem lição de casa, mas que o filho dela que estuda no mesmo ano,
mas com outra professora, nunca trouxe um dever para casa. Fiquei sem saber
o que responder para a mãe que me questionava o porquê disso.
Tentei conversar com o Diretor para pedir o seu apoio, contudo ele está
sempre correndo com algo mais urgente para resolver e já me deu uma indireta
dizendo que o pedagógico é de minha responsabilidade.
O que me deixa um pouco mais animado é o apoio e os encontros que
realizamos na Secretaria de Educação. Lá pelo menos tenho a oportunidade de
discutir com outras colegas as minhas dificuldades e sempre volto com alguma
ideia interessante para a minha escola.
De acordo com o relato:
1. Como o Coordenador Pedagógico entende a sua função?
2. Ele se percebe / atua como formador de professor?

********************************************************************************

RELATO 2 - COORDENADORA ISADORA

Na verdade a Coordenação Pedagógica não foi uma opção para mim,
mas uma necessidade. Na época eu precisei ampliar minha jornada de trabalho
e daí acabei assumindo esse papel. Com o tempo fui pegando o jeito.
Aqui na escola, como é Educação Infantil, não tem tantas cobranças,
as professores são todas bem experientes, a maioria sempre trabalhou com
Educação Infantil e Creche. A rotina da escola está bem estabelecida, com os
horários de descanso, de alimentação de brincadeiras, tudo bem
estruturadinho. Tanto, que nos horários coletivos eu as deixo à vontade para
que possam organizar a sala, adiantar alguma atividade das crianças que
envolva colagem ou corte, por exemplo, porque o trabalho com as crianças
nesta idade não é nada fácil!
Outro dia, uma colega Coordenadora me disse que tem observado as
aulas de suas professoras e depois ela dá um retorno. Na minha escola, com
as minhas professoras eu não preciso fazer isso, todas já são formadas há
muito tempo, algumas já estão quase aposentando e não precisam que lhes
digam como devem trabalhar. Se eu resolvesse fazer isso elas iriam ficar
revoltadas, ia parecer que eu não confio no trabalho delas e posso afirmar que
eu coloco a mão no fogo por todas elas.
Outra coisa que eu acho desnecessário é ficar tomando o tempo
delas com teoria, o trabalho na Educação Infantil envolve a prática, por isso eu
sempre estou levando modelo de atividades, de joguinhos, de desenhos para
colorir e coisas assim e disso elas gostam bastante.
Tudo está indo muito bem na escola. No ano passado tivemos
reclamações de algumas mães que desconheciam nossa rotina de trabalho,
então fizemos as regras da escola e montamos um mural lá na secretaria.
Quando as mães chegam, elas logo veem na entrada o Mural que diz: "Aqui é
assim!", onde listamos todas as nossas regras.
Outro dia a Secretaria de Educação nos reuniu e disse que precisamos
planejar algumas pautas de formação, deram até uma lista com referências
bibliográficas, disponibilizaram material. Quando as professoras souberem que
terão que ler tudo aquilo com certeza elas vão reclamar, é muita coisa e no
final toda essa teoria não serve para nada, porque no fim o que é importa
mesmo é a prática.
De acordo com o relato:
1. Como o Coordenador Pedagógico entende a sua função?
2. Ele se percebe / atua como formador de professor?

********************************************************************************
Relato 3 - Coordenadora Marília
Faz 5 anos que assumi a função de Coordenadora Pedagógica. Na
verdade nunca me ocorreu ser Coordenadora Pedagógica antes. Essa ideia
partiu dos professores que trabalhavam comigo na época. Eu sempre fui muito
ativa na escola, ‘era pau para toda obra’, estava sempre envolvido em todos os

eventos, festas, jogos, reuniões, comemorações, gincanas e talvez por isso,
quando surgiu a oportunidade, devido à insistência dos meus pares, eu acabei
topando o desafio, afinal sempre gostei muito dessa minha escola!
Por uns três anos tudo correu muito bem, eu e o Diretor éramos muito
amigos e na época formávamos um time e tanto! A equipe de professores
também era bem mais experiente e comprometida.
Confesso que tenho pensado bastante em largar a Coordenação. Os
professores novos que chegam não têm o mesmo comprometimento e nem
o mesmo interesse que os mais experientes. Antigamente, quando eu
propunha alguma coisa, por exemplo, alguma dinâmica na hora do trabalho
coletivo, todos se envolviam. Hoje ninguém se anima a participar de
nada.
Antes, eu trazia alguns textos para leitura, mas sinceramente, acabei
desistindo. Acho que a direção também faz muita diferença, antes eu tinha todo
apoio e o respaldo do Diretor, nós dividíamos todas as decisões e agora, com a
nova direção as coisas não são mais assim.
Os professores novos só reclamam, minha sala parece o “muro das
lamentações". O problema é que a maioria dos professores teve uma formação
muito fraca, entram em sala de aula e não sabem o que fazer e não sou eu que
vou resolver o problema da formação inicial, concorda?
Eu sempre passo as informações da Secretaria, os avisos e
cronogramas da escola estão sempre em dia, atendo os pais que procuram os
professores e resolvo os problemas de disciplina, aliás, não tenho feito outra
coisa. Passo a maior parte do tempo atendendo os alunos que os professores
não conseguem controlar.
Tenho vontade de me planejar para acompanhar algumas aulas e a partir
da observação, discutir com os professores encaminhamentos para uma ação
pedagógica mais qualificada, mas confesso que preciso de apoio e estímulo.
De acordo com o relato:
1. Como o Coordenador Pedagógico entende a sua função?
2. Ele se percebe / atua como formador de professor?

********************************************************************************

Sugestão de aspectos para observação de aula

Sugestão de aspectos a serem contemplados durante observação em
sala de aula

1. Objetivos da aula (É preciso saber antes qual o objetivo da aula, quais as
expectativas de aprendizagem que o professor têm com relação ao que será
desenvolvido)

2. Organização do contexto

▪

Estratégias de envolvimento dos alunos para a aula a ser realizada,
observar se foi realizado um levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos a respeito do que será trabalhado.

3. Conteúdos principais

▪

Breve descrição do conteúdo e do que foi planejado para ser
desenvolvido.

4. Envolvimento dos alunos

▪
▪

Descrever como os alunos foram envolvidos a partir do conteúdo da
aula, houve contextualização do conteúdos? Problematização?
Descrever situações em que alguns alunos deixaram de ser envolvidos
no desenvolvimento da aprendizagem e sugerir formas para sua atenção

5. Outros comentários

▪

Apresente outros comentários gerais sobre a aula acerca do que foi
observado.

6. Quanto a observação de outros aspectos da rotina básica

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A aula teve início nos primeiros minutos e os atrasos, se ocorreram,
foram bem conduzidos
É verificada e registrada a frequência dos alunos à aula
É revisada ou retomada aspectos das aprendizagens da aula anterior
e/ou atividades de casa
Durante a aula é pelo professor a observação do desempenho dos
alunos, são usadas estratégias adequadas para a retomada, quando
necessário do trabalho realizado.
O professor elogia, reforçando, o desempenho positivo dos alunos
É dada atenção à finalização da aula, mediante revisão, sistematização
ou algum reforço da aprendizagem, quando necessário
O ambiente da sala de aula é acolhedor, organizado, estimulante
O término da aula ocorreu de forma ordenada

7. Conhecimento do conteúdo e entendimento

▪
▪
▪
▪
▪

Demonstração de domínio do conteúdo pelo professor.
Proposição de perguntas interessantes e estimulantes ao raciocínio.
Capacidade de apresentar explicações claras sobre o objeto de ensino.
Estimulação da participação e envolvimento de todos os alunos na
aprendizagem, por meio de uma prática dialógica.
Utiliza recurso didáticos adequados de apoio à aprendizagem pelos
alunos.

8. Planejamento

▪
▪
▪
▪
▪
▪

A aula tem objetivos claros?
Os materiais estão prontos antecipadamente?
O planejamento oferece apoio para alunos com dificuldades de
aprendizado?
A organização do contexto da aula utiliza instrumentos e estratégias
previamente organizadas?
Foram planejados exercícios para reforço da aprendizagem?
Foram realizados agrupamentos entre os alunos?

9. Ensino

▪
▪
▪
▪
▪
▪

O tempo é utilizado de forma adequada e o aprendizagem é estimulada
durante toda a aula?
A aula é realizada mediante ritmo estimulante e adequado ao nível de
dificuldade proposto?
A aula apresenta desafios adequados à turma?
As instruções são dadas de forma clara e direta?
O professor demonstra ter alta expectativa quanto à aprendizagem dos
alunos?
As atividades são diversificadas durante a aula?

10. Alunos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Os alunos trabalham de forma produtiva durante a aula?
Os alunos são tratados de forma justa?
Os alunos demonstram habilidade de aprender de forma independente?
Os alunos trabalham juntos de forma construtiva?
Os alunos respeitam os sentimentos e opiniões dos colegas na sala?
Os alunos questionam ideias e pontos de vista de forma apropriada?
Os alunos demonstram entusiasmo pela matéria?
Os alunos trabalham silenciosamente quando solicitados?
Os alunos se expressam livremente?

11. Aprendizado

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Os alunos empregam a nova aprendizagem em exercícios?
Os alunos têm oportunidades de pensar de forma independente?
Os alunos fazem uso de discussões para auxiliar o entendimento?
Os alunos entendem o que estão fazendo e o por quê?
Os alunos sabem como está o seu desempenho?
Os alunos sabem o que precisam fazer para melhorar o seu
desempenho?
Os alunos focam à vontade para fazer perguntas ou comentários?

12. Avaliação

▪
▪
▪

O professor ouve e observa atentamente todos os alunos?
O professor dá feedback aos alunos orientando-os a melhorar seu
desempenho?
O professor faz uso de algum tipo de registro das observações de
desempenho dos alunos?

13. Devolutiva da observação

▪
▪
▪
▪

Pontos fortes
Áreas de aprimoramento
Comentários do professor
Registro da observação com apontamentos do professor e do
coordenador

Leitura Complementar
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REFLEXÕES DO FORMADOR
Os seis desafios do formador
CRISTIANE PELISSARI1
Tornei-me formadora de professores um pouco por acaso. Esses acasos que
com o tempo, e sem a gente perceber; ganham espaço, despertam o desejo,
provocam mudanças e se transformam em casos definitivos. Com o tempo,
descobri que ser formador de professores2 não é uma tarefa fácil. O ato de
formar é complexo, nem sempre linear ou totalmente prescritivo. Constituir-se
formador é processual, o que significa, entre outras coisas, tempo, investimento
pessoal e disponibilidade para rever-se. Aprender novas formas de ensinar
professores pressupõe tempo para testá-Ias, avaliar seus efeitos, realizar
ajustes, reavaliá-Ias. É preciso ter a oportunidade de trabalhar com seus pares
- dentro e fora da escola - partilhar, além de idéias e conhecimentos, os
sucessos e as dificuldades desse ofício especializado em transformar práticas
de professores.
Constituir-se formador implica desenvolver, progressivamente, um corpo
específico de saberes. Saberes esses que nem sempre coincidem com aqueles
do ofício de professor (origem profissional da maioria dos formadores de
professores). E quais são esses saberes? Que competências, habilidades
específicas, capacidades necessitam desenvolver os formadores para que
suas ações representem mudanças efetivas dentro das instituições às quais
estão vinculados?
Na tentativa de dialogar com essas questões e com reflexões de alguns

formadores experientes, arrisco-me a elencar seis desafios que considero
postos hoje ao contexto da formação continuada de professores e,
especialmente, aos formadores de professores.
1 - Criar um contexto investigativo de formação
Recorrendo ao princípio da homologia de processos (que busca coerência
entre a formação recebida pelo professor e o tipo de educação que
posteriormente lhe será pedido que desenvolva com seus alunos), entendo que
a melhor maneira de formar professores investigativos, reflexivos e críticos é
expô-Ios a uma formação mais dialógica e menos transmissiva. Uma formação
que privilegie a análise da prática pedagógica por meio de uma metodologia
por resolução de problemas.
"Uma capacidade que o formador precisa ter é problematizar a situação de
aprendizagem com os professores. "3
1 Formadora do Instituto Avisa Lá e do Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores – Letra e Vida. 2 Refiro-me a todos os profissionais que
assumiram como uma das suas principais tarefas a formação de professores,
sejam coordenadores pedagógicos, diretores de escola, supervisores, técnicos
3
de secretarias públicas e assessores pedagógicos. As falas de educadores
que aparecem nesse artigo fazem parte da dissertação de mestrado: A
formação dos professores: um tema em discussão. A formação dos formadores
de professores: um tema em suspensão - Um estuda sobre os saberes dos
formadores de professores. Cristiane Pelissari, Universidade Metodista de São
Paulo UMESP, abril de 2005.
1

2
"É preciso que o formador tenha a capacidade de analisar as atividades dos
professores, saber fazer intervenções e dar devolutivas que auxiliem o
professor na sua ação e na reflexão sobre ela. Saber problematizar as
situações didáticas, de forma que o professor possa pensar sobre seus
saberes. "
Essas afirmações revelam um desafio cotidiano da profissão de formador:
planejar situações- problema4 que se convertam, de fato, em momentos de
aprendizagem para os professores. Problematizar uma situação de
aprendizagem com os professores significa intervir na intenção de destituir
certezas, abalar convicções, instaurar dúvidas, desestabilizar. Gosto de pensar

com Lino de Macedo5 quando diz que "a situação-problema pede um
posicionamento, pede um arriscar-se, coordenar fatores em um contexto
delimitado, com limitações que nos desafiam a superar obstáculos, a pensar
em um outro plano ou nível. Trata-se, portanto, de uma alteração criadora de
um contexto que problematiza, perturba, desequilibra".
Isso pressupõe uma metodologia que, diferente dos modelos tradicionais de
formação, privilegie a construção e o uso de conhecimentos, em vez de apenas
a transmissão de informações teóricas.
2. Analisar as necessidades formativas dos professores
Para diminuirmos o descompasso entre os programas de formação e as
necessidades dos professores, é preciso conhecer com maior seriedade e
critério as necessidades formativas. Não me refiro aqui apenas àqueles
levantamentos de demandas em que os formadores inicialmente "ouvem" os
professores para depois delinearem os objetivos da formação, as estratégias a
serem utilizadas, os conteúdos a serem ensinados, etc. Ou seja, um
movimento de ajuste entre a "procura" de formação e a "oferta" da mesma.
Analisar as necessidades formativas é ir muito além desse primeiro
diagnóstico. Parece-me que nem sempre é possível "delegar" a esse
diagnóstico inicial toda a condução da ação formativa subseqüente. É preciso
ultrapassá-Ia.
"Eu achava que tinha que desvelar essas necessidades para os professores.
Quando você está lá, no dia-a-dia, as coisas ficam meio obscuras. Um olhar
diferente, alguém que está afastado do fazer consegue enxergar coisas não
“normais”: Eu tento mostrar para elas a necessidade, mas não dizer
diretamente. Eu tinha que fazer com que elas pensassem sobre o problema."
Na maioria das vezes, as necessidades formativas dos professores encontramse, também para eles, oculta. Então, como eles podem identificar um problema
de que não têm consciência ainda? A experiência com a formação de
professores tem me mostrado que a própria formação é um veículo
desencadeador de novas necessidades. Em outras palavras: um dos objetivos
da formação pautada em uma perspectiva reflexiva - deveria ser a
possibilidade de provocar nos professores a "construção" de suas
necessidades ou, ainda, de novas necessidades. Tornar o que era inconsciente
em um objeto de reflexão.
O diagnóstico das necessidades de um grupo de professores não se esgota no
momento inicial da formação. Ele se estende, se configura e se reconfigura no
"durante", ao longo da formação. Estar atento ao movimento do grupo é tarefa
do formador. Provocar e ler essas necessidades desencadeadas pela própria
formação é um saber específico a ser, progressivamente, desenvolvido pelos

formadores. A observação criteriosa e a escuta - não qualquer escuta representam aliados nessa perspectiva.
4

"As competências para ensinar no século XXI" - Philippe Perrenoud e Mônica
Thurler (org.). In Situação-problema: forma e recurso de avaliação,
desenvolvimento de competências e aprendizagem escalar. Artmed, 2002.
5

Lino de Macedo é Professor Titular de Psicologia do Desenvolvimento do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - USP. É membro do
Conselho Consultivo da Revista Avisa lá.
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"Se eu tivesse que traçar um perfil de formador eu diria que teria que ser
observador, ouvinte. Não ouvinte de cabeceira, mas um ouvinte atento, que
busca conhecimento, um pesquisador. Que goste de aprender junto."
A escuta aqui apontada não tem caráter avaliativo e, sim, formativo. O material
da observação, da escuta, deve estar a serviço da atuação do formador e,
principalmente, da aprendizagem dos professores.
"Ouvir o professor é uma coisa que aprendi e acho que é uma competência que
a gente tem que desenvolver cada vez mais. Não é só escutar. Eu tenho que
escutar com compreensão. Eu tenho que ter a competência de organizar essa
escuta para que ela alimente a minha atuação."
3. Analisar as práticas dos professores em sala de aula
Para se fazer formador, é preciso ter claro o olhar com que se olha, o modo
pelo qual se olha e, ainda, considerar o lugar a partir de onde se olha para
determinadas realidades6. Chamo aqui de "realidades" a sala de aula, a prática
do professor. O saber didático necessita ser observado, analisado, discutido.
"Falta ao formador uma competência que permita ajudar o professor a olhar
para sua prática. Essa é uma competência de formador: saber trabalhar com o
fazer didático, com os conteúdos procedimentais."
Se acreditamos que é através da reflexão sobre sua própria prática que o
professor avança e que a ação reflexiva pode ser mais bem realizada pela
mediação de um formador, então, rapidamente se conclui que tomar a aula
como objeto de análise é um saber imprescindível a ser desenvolvido pelos
formadores.
"É preciso que o formador tenha capacidade de analisar as atividades dos

professores, saber fazer intervenções e dar devolutivas que os auxiliem."
Analisar as práticas docentes implica buscar respostas para algumas questões,
como, por exemplo: Quais são as situações de classe mais produtivas para
uma análise? As "boas" ou as "más"? O que observar? O quanto é possível
abordar na devolutiva ao professor? Como colocar os resultados da análise a
serviço da aprendizagem do grupo de professores pelo qual o formador é
responsável? Ou melhor: quais partes de uma análise são generalizáveis para
outras situações?
Acredito que só a discussão coletiva e a reflexão sistemática nos ajudarão a,
progressivamente, encontrar respostas para essas questões. Porém, uma
coisa é certa: é preciso entrar nas salas de aula, desvelar esse espaço
"sacralizado", tomá-Io como precioso objeto de reflexão. É necessário
compreender tanto a prática declarada como aquela desenvolvida pelos
professores.
"Às vezes, o professor tem um discurso articulado, mas a sua prática ainda não
é tão boa e, às vezes, o contrário, o professor não tem um discurso
teoricamente tão adequado, mas as crianças estão muito bem na sala de aula.
Se você não entrar na sala de aula não funciona. "
6

Trecho da pesquisa "Caminhos, procedimentos, armadilhas ...", Neusa M.
Mendes de Gusmão. In: Desafios da pesquisa em Ciências Sociais. Centro
Rural e Urbano - CERU, n" 8, Série 2. São Paulo,Humanitas, FFLCH/USP,
2001, pp. 73-87.

4

As "boas” situações de classe

As situações de classe que são mais produtivas de se analisar são as que
podem ser caracterizadas como "boas", porque são estas situações que
permitem explicitar o modelo didático com que se trabalha; porque a reflexão
sobre elas torna possível discutir a respeito das condições didáticas requeridas
para o ensino da leitura e da escrita; porque as interrogações que o
capacitador apresenta sobre seu desenvolvimento levam a elaborar conclusões
positivas acerca da natureza do conteúdo que se está ensinando e aprendendo
nessa classe e a respeito das intervenções do professor e dos efeitos
produzidos por cada uma delas; porque a análise da apresentação do conteúdo
e dos pressupostos que se põem em evidência sobre o processo de
aprendizagem realizado pelas crianças gera, nos professores, a necessidade
de aprofundar seus conhecimentos tanto sobre o conteúdo lingüístico em
questão como sobre a aprendizagem desse conteúdo. Optar por apresentar
situações "boas" não significa pretender encontrar ou produzir registros de
classes "perfeitas".
Ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário. Delia Lerner, p.
111. Ed. Artmed.

4. Atuar em trânsito entre o papel de professor e de formador
Não é raro ouvir dizer que para ser um bom formador é preciso ter sido um
(bom) professor para, assim, conseguir pensar como eles, colocar-se no lugar
deles, sensibilizar-se com seus problemas. Longe de negar a legítima
importância da influência da condição de professor para a de formador,
suspeito que é preciso assumir a diferença entre o professor e o formador.
Exatamente por terem funções diferentes, saberes diferentes, posturas
diferentes, é que o formador pode propor um outro jeito de olhar, de analisar ou
conduzir uma ação.
“Temos que nos colocar ora muito próximos da sala de aula, ora distantes, para
assim compreender a complexidade desse trabalho com o professor. Quando
eu coloco estar distante, é você conseguir olhar e perceber aquilo em que o
professor precisa melhorar em sua prática, e aí falar com ele. Ao mesmo
tempo, você precisa estar próximo da sala de aula para compreender quais são
as dificuldades dele, seus conhecimentos prévios."
Em outras palavras, o formador deve ser um componente do grupo, estar
próximo dele e, ao mesmo tempo, ser um outro. Isto porque, nessa posição,
corremos menos riscos de embaçar nosso olhar, de deixar escapar pistas e
sinais em relação à prática dos professores, suas representações, suas teorias

implícitas. Ser um outro possibilita distanciar-se, analisar a situação sob pontos
de vista muitas vezes ocultos para o professor.
Ainda que o fato de o formador sensibilizar-se com os problemas do professor,
olhar para determinada problemática com olhos de professor ou Ihes oferecer
sugestões de atividades ajude no estabelecimento de vínculos e na criação de
um clima de empatia e credibilidade, esse tipo de colaboração dificilmente
ajudará o professor a avançar, de fato, em sua prática educativa.
5. Compreender os processos de aprendizagem do adulto-professor
Como os professores aprendem? Como se dá o processo de conhecer desse
sujeito-adulto, portador de representações sobre escola, sobre como se ensina,
como se aprende, qual o papel do aluno, qual o do professor? O que influencia
sua aprendizagem? Será que ensinar adultos é como ensinar crianças? A
análise da maneira como os professores aprendem é ainda uma questão pouco
debatida no cenário da formação docente.
5
“A gente sabe um pouco sobre como as crianças aprendem e eu acho que os
professores mesma forma, assim, fazendo jogos com o conhecimento, fazendo
ligações com aquilo que sabem."
De certa forma, quando você lida com criança,você é detentora do saber, não
há um julgamento por parte deles. Quando você passa para a função de
formadora, você está lidando com parceiro iguais. Eles têm a mesma formação.
"
Caminhamos por um terreno ainda pouco explorado, mas arrisco dizer que
gerenciar um grupo de professores em formação não é o mesmo que gerenciar
uma classe. Atuar como formador de sujeitos adultos (e professores) não
consiste simplesmente em pôr em prática as habilidades que desenvolveu em
sua origem profissional, mas, sim, adquirir outras que, em geral, o trabalho
como professor não exigiu.
“Assim como os professores precisam olhar para seus alunos e trabalhar a
partir dos conhecimentos prévios deles, o formador também precisa olhar para
o professor."
"Uma competência que o formador precisa ter é pensar como meu aluno
aprende, como ele se aproxima dos objetos de conhecimento. "
Conhecer tais processos poderá estabelecer de melhor forma as fronteiras
entre essas duas dimensões: ser-professor e ser-formador, dando, assim,
maior visibilidade às especificidades de cada função. Considerando o número

de professores que anualmente participa de ações formativas e os gastos
públicos que os programas de formação representam, penso que esse é um
tema que precisa ser investigado urgentemente, pois novas descobertas sobre
as atitudes dos professores frente à formação recebida podem possibilitar
reorientações consistentes no terreno da política de formação.
Estudar, investigar profundamente essas concepções que orientam as práticas
dos professores permitirá criar dispositivos formativos que favoreçam o
processo de identificação das mesmas. Não que, ingenuamente, devamos
acreditar que reconhecer as próprias concepções signifique substituí-Ias,
automaticamente, por outras mais coerentes com o conhecimento disponível.
Mas, certamente, identificá-Ias já representa uma maior possibilidade de, por
meio do autoconhecimento e da auto-avaliação, reconceitualizar práticas até
então cristalizadas.
6. Fazer parte de um coletivo de formadores: o trabalho colaborativo
Aqui gostaria de destacar a necessidade de se instaurar um trabalho de
elaboração colaborativa do conhecimento dentro dos grupos de formadores. É
preciso considerar que os formadores também são sujeitos em formação,
também vivem um processo de desenvolvimento profissional.
"Comecei a pensar mais nesse papel de formadora e ter instrumentos para
atuar como formadora à medida que eu encontrei um grupo de pessoas que
faziam a mesma coisa que eu e ali a gente tinha um espaço para discutir o que
estávamos fazendo. "
"Não é intuitivo, existe estudo. Ver esse lado da formação que eu não via. A
gente achava que só conhecer o conteúdo que ia ser discutido bastava.
Achava que isso era suficiente para ser formador, mas descobri que não é. "
"É importante encontrar pessoas que possam direcionar seu olhar para alguns
aspectos. Eu me lembro que quando eu fazia relatórios, eu tinha uma pessoa
que me indagava, me ajudava a ver as coisas. "
6
As falas dos formadores evidenciam a importância do coletivo na construção do
conhecimento. A interação é a engrenagem do saber, exatamente porque nos
permite (re) pensar nossas idéias à luz das dos outros.
“A gente sozinho não consegue. A gente acaba se isolando cada um com seus
saberes e aí dá impressão que não dá para compartilhar com o outro. Mas uma
coisa que acho fundamental é estar refletindo, é essa busca. "
Viver o coletivo nessa perspectiva é trabalhoso, frustrante, às vezes, pois

envolve a disponibilidade para viver o conflito, a diferença de opiniões. Exige
deslocar-se, sair de si mesmo para considerar o outro. Como diz Saramago7,
"se não sais de ti, não chegas a saber quem és ... é necessário sair da ilha
para ver a ilha ... " Entendo que sair de nós, no contexto da formação, significa
ser co-responsável pela formação dos seus pares, do grupo ao qual pertence.
Antes de finalizar, gostaria, ainda, de ressaltar que se constituir formador de
professores pressupõe desejar aprender, e não apenas ensinar. Assumir que é
preciso estudar, dialogar com o conhecimento disponível sobre o assunto,
investir na própria formação, reivindicar espaços de reflexão para o
desenvolvimento dos saberes específicos necessários a sua função.
PARA SABER MAIS
Livros
• “Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és e vice-versa”, A. Nóvoa. In: A
pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. Ed.
Papirus. Tel.: (19) 3272.4500.
• A profissionalização dos formadores de professores, Marguerite Altet,
Léopold Paquay e Philippe Perrenoud. Ed. Artmed. Tel.: 0800.703.3444.
• Era assim, agora não... – uma proposta de formação de professores leigos,
Regina Scarpa. Ed. Casa do Psicólogo. Tel.: (11) 3034-3600.
• Ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, Delia Lerner. Ed.
Artmed. Tel.: 0800.703.3444.
• O conto da ilha desconhecida, José Saramago. Ed. Cia. das Letras. Tel.: 11
3707-3500.
• Processos formativos da docência: Conteúdos e práticas, Maria da Graça
Nicoletti Mizukami & Aline M. de Medeiros R. Reali. Ed. UFSCAR. Tel.:
(016) 3351-8014 Sites

Pauta 3

"[...] o formador deve ser um componente do grupo,
estar próximo dele e, ao mesmo tempo, ser um
outro. Isto porque, nessa posição, corremos menos
riscos de embaçar nosso olhar, [...]. Ser um outro
possibilita distanciar-se, analisar a situação sob
pontos de vista muitas vezes ocultos para o
professor. Cristiane Pelissare

Objetivos:
✓ Retomar os estudos realizados nos 1º e 2º encontros.
✓ Discutir o cenário de observação de sala de aula.
✓ Analisar a importância da devolutiva como instrumento formativo.

Desenvolvimento
1 – Leitura do Registro Reflexivo.
2 – Retomada encontro anterior.
3 – Leitura inicial.
4 – Análise e discussão do cenário.
4 – Socialização das discussões.
5 – Sistematização do encontro.
6 – Percurso dos três encontros.
7 – Encerramento.

LEITURA INICIAL
"A Moça Inteligente" do livro Novas Histórias Antigas de Rosane Pamplona e
Dino Bernardi Junior

Cenário para discussão: Observação de aula

Antecedentes da observação
Angélica decidiu realizar a observação em sala de aula, conforme a
Secretaria de Educação havia sugerido. Contudo, estava em dúvida sobre qual
professor escolher para observar. Então, o único critério que lhe ocorreu foi

escolher a sala da professora Norma, por se tratar de uma professora bastante
acessível, que não costumava se opor às sugestões feitas e que era bem
tranquila. Além disso, era uma professora que trabalhava de acordo com a
concepção construtivista e, portanto teria muitas coisas boas a serem
exaltadas.
No final do período de aula da segunda-feira, Angélica chamou Norma e
lhe informou que no dia seguinte assistiria sua aula, já que agora os
Coordenadores precisariam entrar nas aulas por determinação da SME. A
professora Norma não se opôs, mas perguntou se ela deveria realizar alguma
atividade específica, mas Angélica disse que ela não precisaria se preocupar e
que podia seguir com a seu plano de aula.
No dia seguinte, meia hora depois do início da aula, Angélica foi para
sala de Norma, levou consigo seu caderno de registro e uma caneta.

Durante a observação
A Coordenadora entrou na sala, cumprimentou as crianças, a professora
e informou a todos que assistiria um pouco da aula da professora. Sentou-se
no fundo da sala Enquanto isso, as crianças olhavam para trás e faziam
comentários, entre si, sobre a presença de Angélica na sala, que começou a
fazer anotações em seu caderno.
A professora avisou que havia preparado uma atividade de leitura e
entregou aos alunos a poesia da Bruxa Castanha.
(material entregue aos alunos)
A bruxa castanha - Texto de António Mota
Numa casa muito estranha
Toda feita de chocolate
Vivia uma bruxa castanha
que adorava o disparate.
Punha os copos no fogão
as panelas na banheira
os sapatos nas gavetas
as meias na frigideira;
Escrevia com fios de água
dormia em pé
cozinhava numa cama
e comia no bidé.

Varria a casa com garfos
limpava o pó com farinha
deitava cem gatos na sala
e dormia na cozinha.

Depois de entregar a poesia "A bruxa Castanha" aos alunos, a
professora disse que deveriam ler a poesia para destacar as palavras
solicitadas por ela. Em seguida, deveriam ler o poema todo.

Transcrição da conversa da professora Norma com os alunos durante a
atividade

Profa Norma: Olha, é... eu vou primeiro dar a tarefa e vou entregar a poesia, tá
Angélica? É lógico que têm alunos que já conseguem fazer a leitura sozinhos e
estão de parabéns. Têm outros que ainda precisam da ajuda do coleguinha,
mas não tem problema, o importante é que todos leiam. (Dirigindo-se às
crianças): todos vão tentar ler, não é?
(...)
Profa Norma: Bom, então quanto à tarefa: Vocês vão ter que ler a poesia em
duplas e encontrar os nomes dos objetos e passar um risquinho embaixo ou
circular... Essa... Antes de falar da tarefa, presta atenção na poesia da
bruxa...essa bruxa, ela morava numa casa muito estranha e ela organizava as
coisas de um modo muito esquisito: eu não vou contar esse modo esquisito
que ela organizava. Ela ia guardar um lápis, não sei o que ela fazia com ele.
Ela ia guardar a touca, eu não sei o que ela fazia com ela. Tá? Então, olha. Se
eu vou guardar, por exemplo, uma panela, onde que eu guardo a panela?
(...)

Profa Norma: com uma dupla: Vamos Cibele! UMA o quê? UMA CA...
Aluno(1)1: CA – SA ...
Profa Norma: Então, repete o que você leu pra você ver. UMA...
Aluno(1)2: CASA
[incompreensível]
Profa Norma: Vai você com o dedinho
Aluno(1)3: TO-DA FEI-TA

Profa Norma: TODA FEITA...
Aluno(1)4: DE...
[Aluno tenta em vão ler CHOCOLATE.]
Profa Norma: Lembra do Chico Bento?
Aluno(1)5: CHI...
Profa Norma: É CHI? Olha Bem...
Aluno(1)6: CHO-CO-LA-TE
Profa Norma: Então TODA FEITA DE quê?
Aluno(1)7: CHOCOLATE
Profa Norma: E aí? Continua lendo. [Mostrando o próximo parágrafo.]
Aluno(1)8: VI-VI-A
Profa Norma: Vai repete... o que que você leu aqui?
Aluno(1)9: VIVIA
Profa Norma: isso! VIVIA...
Aluno(1)10: UMA
Profa Norma: Uma o quê?
Aluno(1)11: BRUXINHA
Profa Norma: Bruxinha? Tá escrito bruxinha? Olha bem.
Aluno(1)12: BRUXA.
Profa Norma: Vivia uma?
Aluno(1)13: BRUXA
Profa Norma: Ahn?
Aluno(1)14: CA-CAS-TA
Profa Norma: Repete aqui...
Aluno(1)15: CASProfa Norma: CAS...
Aluno(1)16: TA
Profa Norma: CASTA...
Aluno(1)17: NHA
Profa Norma: Ahn? Pshiiiu!!!
Aluno (1)18: QUE A...
Profa Norma: Mais alto um pouquinho...
Aluno(1)19: A-DO-RA-VA O...
Profa Norma: Como? J.?
Aluno(1)20: O DI-DI-SI-DIS- DIS-PA
Profa Norma: QUE ADORAVA O ... Não to escutando.
Aluno(1)21: CAS...
Profa Norma: Não, não, não...aqui, aqui. [vo]cê tá aqui... aqui...Vai...
João...
Aluno (1)22: O DIS
Profa Norma: O que que você leu mesmo?
Aluno(1)23: O DIS-PA-RA-TE
Profa Norma: Hum?
Aluno(1)24: SA

Profa Norma: Não... S. Aqui.
Aluno(?): Terminei professora...
Profa Norma: Ta. Então aguarde um pouquinho.
Aluno(1)25: PU-NA
Profa Norma: Pu?
Aluno(1)26: NA
Profa Norma: Não! Olha bem...PU...aqui ó!
Aluno(1)27: PU... NA
Profa Norma: Não...PU-NHA... Punha. Aqui.
Aluno(1)28: SO
Profa Norma: É SO aqui? O que que é? Olha a letra que vem primeiro...
Então, punha o que?
Aluno(1)29: OS... Os CO-POS
Profa Norma: Repete essa palavrinha.
Aluno(1)30: COPOS
Profa Norma: Isso. OS COPOS...
Aluno(1)31: NO FO-GA-O
Profa Norma: Se lê assim? FOGAO?
Aluno(1)32: FO...
Aluno(2)1:GÃO
Profa Norma: Olha bem o que tem aqui no fim...

Quando Norma estava neste momento da aula, a secretária da escola foi
chamar a coordenadora, pois a diretora precisava dela para atender a uma
mãe de aluno que estava lá para resolver um problema, então saiu.

Devolutiva
Na hora do recreio, Angélica pediu para a professora Norma passar na
sala dela, pois lhe daria uma devolutiva sobre a observação de sua aula. No
intervalo a professora Norma logo foi à sala da coordenara, que lhe disse:
“A atividade de leitura proposta foi bem interessante, você escolheu um
poema, e é importante para as crianças terem acesso a esse gênero. Apenas
achei que você poderia ter deixado as crianças em dupla para realização da
atividade, assim os alunos com dificuldade teriam mais chance de ler. Também
acho que você não deveria ter, logo de início, pedido aos alunos para sublinhar
ou circular os objetos do texto. Antes eles precisariam apenas ler o texto, pois
da forma como você sugeriu colocou o foco dos alunos na busca pelos nomes
dos objetos e não na leitura em si. De qualquer forma, seu trabalho é muito
bom, os alunos estavam bem comportados e envolvidos na atividade e também
pude reparar na organização e limpeza de sua sala, está de parabéns! Por

favor, assine este termo de observação onde registrei as observações que te
falei agora”.
A professora Norma assinou o registro de observação, agradeceu e foi
embora.

1) Leiam o cenário, analisem e discutam os seguintes aspectos:
a) A forma como a Coordenadora Pedagógica escolheu e abordou a Profa
Norma.
b) A atividade de leitura realizada pela Profa Norma.
c) A devolutiva realizada pela Coordenadora Pedagógica.
2) Considerando ainda o cenário, apontem os aspectos que o grupo considera
que deveria ter sido tratado na devolutiva.

Texto complementar
Modalidades de leitura
Organização de atividades em algumas modalidades didáticas fundamentais:
a) leitura colaborativa: a leitura em que professor e alunos realizam
paulatinamente, em conjunto, prática fundamental para a explicitação das
estratégias e procedimentos que um leitor proficiente utiliza.

b) leitura programada: a leitura que serve para a ampliação da proficiência
leitora, sobretudo, no que se refere à extensão dos textos trabalhados ou à
seleção de textos/livros mais complexos. Nela, o professor divide o texto em
trechos que serão lidos um a um, autonomamente e, depois, comentados
em classe em discussão coletiva.
c) Leitura em voz alta feita pelo professor: é a leitura recomendada, sobretudo,
para as classes de alunos não alfabetizados, como possibilidade de
aprendizagem

da

linguagem

escrita

antes

mesmo

que

tenham

compreendido o sistema.
d) leitura autônoma: é aquela que o aluno realiza individualmente, a partir de
indicação de texto do professor. É uma modalidade didática que possibilita
ao professor verificar qual a aprendizagem já realizada pelo aluno.
e) leitura de escolha pessoal: é a leitura de livre escolha. O aluno seleciona o
que quer ler, realiza a leitura individualmente e, depois, apresenta sua
apreciação para os demais colegas. É uma leitura que possibilita a
construção de critérios de seleção e de apreciação estética pessoais.
f) projetos de leitura: trata-se de uma forma de organizar o trabalho que prevê a
elaboração de um produto final voltado, necessariamente, para um público
externo à sala de aula. As demais modalidades citadas costumam estar
articuladas em projetos de leitura.

O fundamental na organização das atividades é procurar organizá-las de forma
que se aproximem das práticas sociais de leitura não escolares.

Objetivos:
ü Refletir, coletivamente, sobre o papel da coordenação
pedagógica,
üescolher os temas da formação
üdiscutir estratégias metodológicas que favoreçam o
processo formativo temas ligados a aprendizagem.

“Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar,
é não repetir o que os outros dizem.
Estudar é um dever revolucionário."
Paulo Freire

A importância do Registro
no processo formativo
“ Escrevo porque a medida que escrevo vou me
entendendo e entendendo o que quero dizer,
entendo o que posso fazer.
Escrevo porque sinto necessidade de
aprofundar as coisas, de vê-las como
realmente são...”
Clarice Lispector

O registro
Compartilhar as impressões
refletidas no
registro escrito do outro nos ajuda a expandir e
compreender
melhor
nosso
próprio
entendimento.

A intenção pedagógica
Do registro compartilhado
• Refletir sobre o que está aprendendo.
• Fazer uso do registro escrito como instrumento de apoio à
gestão pedagógica.
• Recuperar o que foi aprendido e projetar novas
aprendizagens.
• Criar meios para organizar os próprios procedimentos de
estudo.
• Avaliar as atividades, os encontros e o curso.
• Refletir sobre o processo de formação que vivencia.
• Representar por escrito e socializar experiências vividas.

Leitura Inicial

As armadilhas de dentro
Mia Couto

“E se Obama fosse africano - Ensaios”
Editora Companhia das Letras, 2011).

As armadilhas de dentro – Mia Couto

A nossa tentação sempre maniqueísta. A visão simples que separa os
“bons” dos “maus” é sempre mais imediata. Quanto menos entendemos, mais
julgamos.
A cilada maior é acreditarmos que as armadilhas estão sempre fora
de nós, num mundo que temos por cruel e desumano. Ora, por muito que nos
custe, nós somos também esse mundo. E as armadilhas que pensávamos
exteriores residem profundamente dentro de nós. Quebrar as armadilhas do
mundo é, antes de mais, quebrar o mundo de armadilhas em que se converteu
nosso próprio olhar. Precisamos de passar um programa antivírus pelo nosso
hardware mental.
Escolhi falar dessas ratoeiras interiores que nos convertem em
nômades deambulando entre ecos e sombras. Uma das primeiras armadilhas
interiores é aquilo a que chamamos de “realidade”. Falo, é claro, da ideia de
realidade que atua como a grande fiscalizadora do nosso pensamento. O
maior desafio é sermos capazes de não ficar aprisionados nesse recinto que
uns chamam de “ razão ” , outros de “ bom-senso ” . A realidade é uma
construção social e é, frequentemente, demasiado real para ser verdadeira.
Nós não temos sempre que a levar tão a sério.

Quando Ho Chi Minh saiu da prisão e lhe perguntaram como conseguiu
escrever versos tão cheios de ternura numa prisão tão desumana ele respondeu:
“Eu desvalorizei as paredes”. Essa lição se converteu num lema de minha
conduta.
Ho Chin Minh ensina a si próprio a ler para além dos muros da prisão.
Ensinar a ler é sempre ensinar a transpor o imediato. É ensinar a escolher entre
sentidos visíveis e invisíveis. É ensinar a pensar no sentido original da palavra
“pensar” que significa “curar” ou “tratar” um ferimento. Temos de repensar o
mundo no sentido terapêutico de o salvar de doenças de que padece. Uma das
prescrições médicas é mantermos a habilidade de transcendência, recusando
ficar pelo que é imediatamente perceptível. Isso implica a aplicação de um
medicamento chamado inquietação crítica.
A mais perigosa armadilha é aquela que possui a aparência de uma
ferramenta de emancipação. Uma das ciladas é a ideia de que nós, seres
humanos, possuímos uma identidade essencial: somos o que somos porque
estamos geneticamente programados. Ser-se mulher, homem, branco negro,
velho ou criança, ser-se doente ou infeliz, tudo isso surge como condição inscrita
no DNA. Essas categorias parecem provir apenas da natureza. A nossa existência
resultaria assim, de um código genético, assim, apenas de uma leitura de um
código de bases e nucleotídeos.

Essa biologização da identidade é uma capciosa armadilha. Simone
de Beauvoir disse: a verdadeira natureza humana é não ter natureza humana.
Com isso ela combatia a ideia estereotipada da identidade. Aquilo que somos
não é simples cumprir de um destino programado nos cromossomos, mas a
realização de um ser que se constrói em trocas com outros e com a realidade
envolvente.
(...) Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos
escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de
leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os
sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, lemos a Vida.
Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso
olhar. Queixamo-nos de que as pessoas não leem livros. Mas o déficit de
leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros.
(Texto extraído do livro de Ensaios de COUTO,Mia “E se Obama fosse africano
- Ensaios” – Editora Companhia das Letras, 2011).

O Coordenador Pedagógico e a
formação de Professores:
intenções, tensões e
contradições.

Perfil dos Coordenadores da Rede Pública
Modo de ingresso na função:
Concurso: 33%
Indicação: 32%
Seleção Técnica: 22%
Eleição direta: 8%
Entrevista 4º
Transferência: 1%

Percepções:
- O que os conduziu ao exercício da função de CP foram razões
alheias às suas intenções.
- Ingresso por convite ou transferência.

Legislação abrangente

A legislação de cinco secretarias estaduais (Acre, Goiás, Paraná,
Rio Grande do Norte e São Paulo) reúnem 256 funções para o
coordenador pedagógico. Dessas:

COMO OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS SE VEEM:
Porcentagem de profissionais que se acham importantes para:
- para a aprendizagem dos alunos = 95% .
- para o trabalho pedagógico dos professores = 100% .
Porém, quando se compara com outros agentes, eles se colocam na sexta
posição em importância.

A pesquisa indica o que os coordenadores fazem:
ü 72% acompanham entrada e saída dos alunos diariamente.
ü 55% conferem a limpeza da sala de aula.
ü 50% atendem todos os dias telefonemas de pais e de outras
pessoas que procuram a escola (e destes 70% consideram essa
atividade adequada ao seu papel).
ü 19% assumem as salas de aula quando faltam os professores.
ü 9% admitem não realizar nenhuma atividade formativa com seus
docentes.

“ Compreender a essência do trabalho dos
educadores que estão na escola representa um
desafio para todos os envolvidos nesse processo,
especialmente para o coordenador pedagógico.
Sua atuação tenderá a ser mais eficaz se ele tiver
clareza conceitual e teórica sobre a função da
organização em que está inserido.”

Análise de
cenários

Analise de cenários

De acordo com o relato:
1.Como
o
Coordenador
Pedagógico entende a sua
função?
2.Ele se percebe / atua como
formador de professor?

RELATO 1 – Coordenador Mário
Assumi como Coordenador Pedagógico este ano e confesso que estou bem preocupado
com essa minha escolha. Não pensei que fosse tão difícil agradar aos professores.
Antes, eu atuava em outra escola e a relação que nós tínhamos com a Coordenadora era
muito boa! A equipe era bem unida, aproveitávamos bem as horas para estudo, o grupo
era super interessado.
Desde que vim para essa escola, ainda não consegui realizar nada do que planejei. Os
professores estão sempre desinteressados e só querem reclamar. Tenho lançado mão de
tudo que estou aprendendo na pós: pesquiso e trago autores importantes, mas parece que
nada motiva os professores. Tenho me sentido inútil, quando cheguei à escola percebi que
muito precisava ser feito. Tudo é sempre improvisado, cada um faz de um jeito. Por
exemplo, outro dia, uma mãe veio reclamar que o sobrinho dela que está no 3º ano e
sempre tem lição de casa, mas que o filho dela que estuda no mesmo ano, mas com outra
professora, nunca trouxe um dever para casa. Fiquei sem saber o que responder para a
mãe que me questionava o porquê disso.
Tentei conversar com o Diretor para pedir o seu apoio, contudo ele está sempre correndo
com algo mais urgente para resolver e já me deu uma indireta dizendo que o pedagógico é
de minha responsabilidade.
O que me deixa um pouco mais animado é o apoio e os encontros que realizamos na
Secretaria de Educação. Lá pelo menos tenho a oportunidade de discutir com outras
colegas as minhas dificuldades e sempre volto com alguma ideia interessante para a minha
escola.

RELATO 2 – Coordenadora Isadora
Na verdade a Coordenação Pedagógica não foi uma opção para mim, mas
uma necessidade. Na época eu precisei ampliar minha jornada de trabalho e daí
acabei assumindo esse papel. Com o tempo fui pegando o jeito.
Aqui na escola, como é Educação Infantil, não tem tantas cobranças, as
professores são todas bem experientes, a maioria sempre trabalhou com
Educação Infantil e Creche. A rotina da escola está bem estabelecida, com os
horários de descanso, de alimentação de brincadeiras, tudo bem estruturadinho.
Tanto, que nos horários coletivos eu as deixo à vontade para que possam
organizar a sala, adiantar alguma atividade das crianças que envolva colagem ou
corte, por exemplo, porque o trabalho com as crianças nesta idade não é nada
fácil!
Outro dia, uma colega Coordenadora me disse que tem observado as aulas
de suas professoras e depois ela dá um retorno. Na minha escola, com as minhas
professoras eu não preciso fazer isso, todas já são formadas há muito tempo,
algumas já estão quase aposentando e não precisam que lhes digam como
devem trabalhar. Se eu resolvesse fazer isso elas iriam ficar revoltadas, ia parecer
que eu não confio no trabalho delas e posso afirmar que eu coloco a mão no
fogo por todas elas.

RELATO 2 cont.
Outra coisa que eu acho desnecessário é ficar tomando o tempo delas com
teoria, o trabalho na Educação Infantil envolve a prática, por isso eu sempre
estou levando modelo de atividades, de joguinhos, de desenhos para colorir e
coisas assim e disso elas gostam bastante.
Tudo está indo muito bem na escola. No ano passado tivemos reclamações
de algumas mães que desconheciam nossa rotina de trabalho, então fizemos as
regras da escola e montamos um mural lá na secretaria. Quando as mães
chegam, elas logo veem na entrada o Mural que diz: "Aqui é assim!", onde
listamos todas as nossas regras.
Outro dia a Secretaria de Educação nos reuniu e disse que precisamos
planejar algumas pautas de formação, deram até uma lista com referências
bibliográficas, disponibilizaram material. Quando as professoras souberem que
terão que ler tudo aquilo com certeza elas vão reclamar, é muita coisa e no final
toda essa teoria não serve para nada, porque no fim o que é importa mesmo é a
prática.

RELATO 3 – Coordenadora
Faz 5 anos que assumi a função de Coordenadora Pedagógica. Na
verdade nunca me ocorreu ser Coordenadora Pedagógica antes. Essa ideia partiu
dos professores que trabalhavam comigo na época. Eu sempre fui muito ativa na
escola, ‘era pau para toda obra’, estava sempre envolvido em todos os eventos,
festas, jogos, reuniões, comemorações, gincanas e talvez por isso, quando surgiu
a oportunidade, devido à insistência dos meus pares, eu acabei topando o
desafio, afinal sempre gostei muito dessa minha escola!
Por uns três anos tudo correu muito bem, eu e o Diretor éramos muito
amigos e na época formávamos um time e tanto! A equipe de professores
também era bem mais experiente e comprometida.
Confesso que tenho pensado bastante em largar a Coordenação. Os
professores novos que chegam não têm o mesmo comprometimento e nem
o mesmo interesse que os mais experientes. Antigamente, quando eu propunha
alguma coisa, por exemplo, alguma dinâmica na hora do trabalho coletivo, todos
se envolviam. Hoje ninguém se anima a participar de nada.

RELATO 3 – cont.
Antes, eu trazia alguns textos para leitura, mas sinceramente, acabei
desistindo. Acho que a direção também faz muita diferença, antes eu tinha
todo apoio e o respaldo do Diretor, nós dividíamos todas as decisões e agora,
com a nova direção as coisas não são mais assim.
Os professores novos só reclamam, minha sala parece o “muro das
lamentações". O problema é que a maioria dos professores teve uma
formação muito fraca, entram em sala de aula e não sabem o que fazer e
não sou eu que vou resolver o problema da formação inicial, concorda?
Eu sempre passo as informações da Secretaria, os avisos e cronogramas
da escola estão sempre em dia, atendo os pais que procuram os professores
e resolvo os problemas de disciplina, aliás, não tenho feito outra coisa. Passo
a maior parte do tempo atendendo os alunos que os professores não
conseguem controlar.
Tenho vontade de me planejar para acompanhar algumas aulas e a partir
da observação, discutir com os professores encaminhamentos para uma
ação pedagógica mais qualificada, mas confesso que preciso de apoio e
estímulo.

Socialização

Um princípio ...
Formação: uma palavra com pelo menos dois sentidos
diferentes, mas relacionados:
•experiência pessoal de aprendizagem que responde a
necessidades do sujeito que é “dono da experiência”
•e ação planejada para favorecer – coletivamente –
experiências pessoais de aprendizagem.

PRESSUPOSTOS GERAIS
üO profissional mora‟ dentro ” de uma pessoa.
ü A pessoa que é o profissional é sujeito da sua experiência e do seu
processo de aprendizagem.
ü Podemos somente ajudar as pessoas a aprender e a mudar – não
podemos obrigá-las a aprender, tampouco podemos mudá-las, ainda
mais se não desejarem.
ü A aprendizagem não se dá por estímulo
resposta, não é a
substituição de condutas erradas por condutas certas.
ü A aprendizagem pressupõe uma experiência pessoal de construção de
conhecimento que tem a ver com expectativas, necessidades, desejos,
saberes anteriores e a história de cada um.
ü Um contexto formativo potente é aquele que fortalece a identidade
profissional, pressupõe uma cultura de apoio à aprendizagem e conta
com um mediador que seja parceiro e demonstre aprender com o
grupo.

Alguns pressupostos para os FORMADORES
ü A defesa de que a reflexão sobre a própria prática/experiência é um
princípio orientador da formação de professores implica refletir sobre a
própria prática/experiência de formação dos professores (e não só sobre
a deles...).
ü A capacidade de refletir varia desde os níveis mais básicos até os
intelectualmente mais sofisticados. O que cabe a um formador
desenvolver é o mais sofisticado de todos: quando além de analisar
criticamente e se sentir implicado de algum modo com o que analisa –
isto é, entendendo que tem sim algo a ver com isso‟ – se compromete
em encontrar respostas, soluções, alternativas, caminhos.
ü Se quase sempre o lugar institucional do formador é ambíguo – pode
estar, ao mesmo tempo em uma posição de parceiro experiente
(companheiro) e de “chefe‟ (fiscalizador)– é preciso escolher qual o lugar
a afirmar.

Alguns pressupostos para os FORMADORES
üA confiança dos professores e o reconhecimento dos saberes e da
coerência entre discurso e prática são ingredientes essenciais para um
formador fazer avançar os processos de aprendizagem, especialmente em
contextos pouco favoráveis.
üAssim se constitui a autoridade necessária a um formador, e não pelo
exercício do poder: a obediência a ordens (ainda que disfarçadas) ou
prescrições não tem força suficiente para produzir o engajamento dos
profissionais – às vezes, muito pelo contrário, os descompromete dos
resultados.
üAs metodologias que têm como perspectiva considerar o sujeito, o seu
conhecimento prévio, a construção de conhecimento e a necessidade de
uma escuta genuína e de propostas com sentido para os alunos devem ser
exatamente as mesmas adotadas na formação .

Alguns pressupostos para os FORMADORES
üPara contribuir com o engajamento do outro é preciso provocar
o seu interesse, tocar o seu desejo, responder a alguma
necessidade importante (nesse caso, uma coisa puxa a outra) e
isso se faz com propostas de formação que possam ser
consideradas úteis por ele.
ü Para que um grupo de formação seja produtivo é preciso que
se constitua em um espaço dialógico, onde todos pratiquem uma
escuta respeitosa.
ü É preciso que o formador esteja inteiramente ali, como se não
houvesse nada mais importante a fazer naquele momento a não
ser estar ali mesmo, com o grupo – para tanto é preciso escuta e
olhar cuidadosos, e uma atitude de presença atenta a tudo o que
acontece e ao que está implícito.

Todas as relações são permeadas pela
expectativa do outro.

Nenhuma ação educativa logrará se não
atender a necessidade íntima e pessoal
daquele a quem se destina.

Necessidade
NECESSIDADE é uma palavra que nos provoca e nos inspira
na busca do que tem de ser, daquilo que é imprescindível
ou inevitável.
No processo formativo a necessidade deve ter existência
no sujeito da formação.
No caso da formação continuada, ela deve ter como foco
as reais necessidades da escola e de todos os que nela
atuam.

Necessidade

Desejo

Portanto...
O primeiro passo exige que [nós próprios]
identifiquemos as nossas necessidades, bem
como as necessidades de nossa UE.

Por falar nisso ...

No tocante a formação continuada cabe aos
formadores:
Atribuir sentido “ao seu fazer”, sabendo o que está
fazendo e porque está fazendo;
Identificar as necessidade formativas;
Fortalecer cada um em seu processo formativo;
Conceber a formação como direito;

Investir na própria formação.

Ao pensarmos o processo formativo em
cadeia, precisamos nos colocar em
primeiro plano.
Na perspectiva do processo formativo, a
necessidade só tem existência no sujeito
que a sente.
Cabe aos gestores transformarem o
processo formativo em constituição de
experiências.

Qual o desafio?

Identificar as reais
necessidades

Provocar no outro o
desejo de adquirir
novas experiências

ü Muitas vezes, as necessidades não condizem
com as experiências, afirmamos tê-las, mas
fazemos sempre a mesma coisa.
ü Muitos chamam de experiência aquilo que não
vivenciaram.
üA
constituição
autonomia.

de

experiências

exige

“É experiência aquilo que nos passa, ou que
nos toca, ou que nos acontece, e ao passarnos nos forma e nos transforma...”
Jorge Larrosa

Portanto, faz-se necessário:
ü Potencializar os momentos coletivos na escola
garantindo espaço de estudo, formação e
compartilhamento de experiências.
ü Discutir coletivamente as concepções de ensino e
de aprendizagem que permeiam as práticas
pedagógicas, considerando que “há sempre um
modo de pensar investido no jeito de fazer.” (Michel
de Certeau)

Todo ato educativo exige deslocamento
Para que possamos atribuir sentido para o processo
formativo, no qual estamos envolvidos e pelo qual
responderemos, faz-se necessário compreender o outro,
suas dificuldades, angústias, conflitos, saberes,
necessidades, desejos...

Os momentos de estudo e formação
devem priorizar:
ü Planejamento coletivo;
üMomentos de estudo;
üDiscussão sobre concepções de
Ensino e de
Aprendizagem;
ü Compartilhamento de
experiências;
ü Relações dialógicas;
üEscuta respeitosa.

Observação de
Sala de Aula

O Formador de Professores em foco
2º Encontro
Maio/2015

Objetivos do Encontro
ü Discutir a diferença entre acompanhamento
e controle do trabalho docente;
üAnalisar a noção de experiência;
ü Tematizar relatos relativos a observação em
sala de aula

Leitura Inicial
Vista Cansada
Otto Lara Resende

“Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É
por aí que se instala no coração o monstro da
indiferença.” (Vista cansada).

Retomada do 1º Encontro
Leitura do Registro Reflexivo

No tocante a formação continuada cabe aos
formadores:
Atribuir sentido “ao seu fazer”, sabendo o que está fazendo
e porque está fazendo;
Identificar as necessidade formativas;

Fortalecer cada um em seu processo formativo;

Conceber a formação como direito;

Investir na própria formação.

Ao pensarmos o processo formativo em
cadeia, precisamos nos colocar em
primeiro plano.
Na perspectiva do processo formativo, a
necessidade só tem existência no sujeito
que a sente.
Cabe aos gestores transformarem o
processo formativo em constituição de
experiências.

Qual o desafio?

Identificar as reais
necessidades

Provocar no outro o
desejo de adquirir
novas experiências

ü Muitas vezes, as necessidades não condizem
com as experiências, afirmamos tê-las, mas
fazemos sempre a mesma coisa.
ü Muitos chamam de experiência aquilo que não
vivenciaram.
üA
constituição
autonomia.

de

experiências

exige

“É experiência aquilo que nos passa, ou que
nos toca, ou que nos acontece, e ao passarnos nos forma e nos transforma...”
Jorge Larrosa

Contrato Didático
É um acordo estabelecido entre aqueles que
compartilham o espaço formativo, a fim de definir
coletivamente o papel de cada um e de todos no
processo de ensino e de aprendizagem.
Portanto, não se trata de um pode não pode, mas de
um acordo instituído democraticamente.
Segundo Brousseau (1996), o contrato didático regula
as intenções do aluno e do professor frente à situação
didática.
Guy Brousseau, educador matemático francês. É um dos pioneiros da Didática da Matemática
Francesa, é professor aposentado do IUFM (Instituto Universitário de Formação de
Professores), em Aquitaine e da Universidade Bordeaux 1, situados na França.

Princípios Pedagógicos de uma boa
situação de aprendizagem
üLevantamento de conhecimentos prévios;
üContextualização;
üProblematização;
üCirculação de informações;
üAgrupamentos produtivos;
üSistematização.

Cenário

Socialização das discussões

Para refletir ...
Conto: uma questão de interpretação

OBSERVAR, REGISTRAR, ESCUTAR, DIALOGAR REFLETIR, AVALIAR E PLANEJAR

O QUE É

BSERVAR?

Observar não é apenas olhar, contemplar, senão ver e entender o que se vê.
É uma capacidade da inteligência que pode ser desenvolvida, educada e
utilizada para o bem próprio e coletivo.
Ao observar devemos nos perguntar:
1. O que deve ser observado?
2. Quais os procedimentos a utilizar para garantir a validade das
observações?
3. Como registrar as observações?
4. Que tipo de relação estabelecer entre o observador e o observado?

muitos os provérbios e expressões onde estas duas palavras
aparecem:

Olhe lá!

Mau olhado.

Amor à primeira

vista.
Olho gordo. Olho comprido. Olho clínico.
Olhar de peixe morto.

Olho vivo.

Olho

grande.
Não pregar o olho. Saltar aos olhos... Nossos
pontos de vista...

A observação
como instrumento formativo
Como instrumento de formação de professor(a), a
capacidade de observação do coordenador Pedagógico
ocupa um lugar chave na possibilidade de
aperfeiçoamento da prática pedagógica. É sua principal
fonte de informação.
Embora saber observar seja uma necessidade
verdadeira, a observação sozinha não é tudo.

COMO OBSERVAR
Só é possível aprender a observar, observando. Não há outro
caminho. Contudo se não tivermos clareza do intuito de nossa
observação corremos o risco de utilizar a observação como
forma de controle e não como apoio e acompanhamento.
Além de observar é importante saber o que fazer com o que se
observa.
Durante a observação muitos aspectos vão surgir, cabe ao
Coordenador Pedagógico ter a capacidade categorizar* tais
aspectos a fim de tratá-los.
* Com base princípios pedagógicos de uma boa situação de aprendizagem.

Ouvir e escutar
Precisamos considerar a diferença entre ouvir e
escutar. Ouvir é uma ação passiva, consequência do
nosso sistema auditivo, que capta involuntariamente
os sons à nossa volta. Já escutar é uma ação ativa,
pois requer foco, atenção, envolve muito mais do que
apenas o sistema auditivo.
No caso da formação de professores, demanda uma
escuta verdadeira e respeitosa.

“A ação de olhar e escutar é um sair de
si para ver o outro e a realidade,
segundo seus próprios pontos de vista,
segundo sua história”.
Madalena Freire (1996)

Os quatro marcos importantes, adaptados para a
realidade escolar na situação de observação da
sala de aula

O foco da
observação

O
procedimento
da observação

O registro da
observação

A devolutiva
dialogada da
observação
para o
professor

(adaptação do Programa de Liderança de Gestores de Escolas Públicas)

Devolutiva É

Devolutiva
NÃO é

DIREITO À FORMAÇÃO

COBRANÇA

Processo Formativo
Compartilhado;

Verificação de
Procedimentos;

Momento de
redirecionamento e
reflexão sobre as
práticas;
Início de um movimento
em favor de uma prática
mais consequente e
articulada às
intencionalidades;

Resposta única;

O fim do processo;

Controle
Processo...

Observação da sala de aula
Por sua própria especificidade, a observação em
sala de aula é a estratégia que mais dados nos
fornece para a intervenção junto aos professores
em processo de formação, pois nela não se verifica
o desenvolvimento do trabalho exclusivamente no
plano do discurso falado ou escrito, mas
essencialmente no plano das interações, atitudes,
valores, objetivos e intervenções, tendo, por isso,
um papel fundamental no processo de
transformação da prática.

“Observar uma situação pedagógica não é

vigiá-la mas sim, fazer vigília por ela, isto
é, estar e permanecer acordado por ela,
na

cumplicidade

da

construção

do

projeto, na cumplicidade pedagógica”.
Madalena Freire

“Se podes olhar, vê.
Se podes ver, repara.
José Saramago

Uma canção

O Seu Olhar

Arnaldo Antunes

O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
Onde a brasa mora
E devora o breu
Como a chuva molha
O que se escondeu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
O seu olhar agora
O seu olhar nasceu
O seu olhar me olha
O seu olhar é seu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu

Devolutiva
em foco

Retomada
Leitura do Registro
Reflexivo

Contrato Didático

É um acordo estabelecido entre aqueles que
compartilham o espaço formativo, a fim de definir
coletivamente o papel de cada um e de todos no
processo de ensino e de aprendizagem.
Portanto, não se trata de um pode não pode, mas de
um acordo instituído democraticamente.
Segundo Brousseau (1996), o contrato didático regula
as intenções do aluno e do professor frente à situação
didática.

O QUE É

BSERVAR?

Observar não é apenas olhar, contemplar, senão ver e entender o que se vê.
É uma capacidade da inteligência que pode ser desenvolvida, educada e
utilizada para o bem próprio e coletivo.
Ao observar devemos nos perguntar:
1. O que deve ser observado?
2. Quais os procedimentos a utilizar para garantir a validade das
observações?
3. Como registrar as observações?
4. Que tipo de relação estabelecer entre o observador e o observado?

Observação da sala de aula
Por sua própria especificidade, a observação em sala de
aula é a estratégia que mais dados nos fornece para a
intervenção junto aos professores em processo de
formação, pois nela não se verifica o desenvolvimento do
trabalho exclusivamente no plano do discurso falado ou
escrito, mas essencialmente no plano das interações,
atitudes, valores, objetivos e intervenções .

Princípios Pedagógicos de uma boa
situação de aprendizagem
üLevantamento de conhecimentos prévios;
üContextualização;
üProblematização;
üCirculação de informações;
üAgrupamentos produtivos;
üSistematização.

Os quatro marcos importantes, adaptados para a
realidade escolar na situação de observação da
sala de aula

O foco da
observação

O
procedimento
da observação

O registro da
observação

A devolutiva
dialogada da
observação
para o
professor

(adaptação do Programa de Liderança de Gestores de Escolas Públicas)

Leitura Inicial
"A Moça Inteligente"

Novas Histórias Antigas
Rosane Pamplona
Dino Bernardi Junior

Casos de formação para análise e
discussão
Observação de aula
Conteúdo do cenário:
üAntecedentes da observação
üDurante a observação
üTranscrição da conversa da professora Norma
com os alunos durante a atividade
üDevolutiva

Casos de formação para análise e discussão
análise e discussão
Observação de aula
1) Leiam o cenário, analisem e discutam os seguintes
aspectos:
a) A forma como a Coordenadora Pedagógica escolheu e
abordou a Profa Norma.
b) A atividade de leitura realizada pela Profa Norma.
c) A devolutiva realizada pela Coordenadora Pedagógica.
2) Considerando ainda o cenário, apontem os aspectos
que o grupo considera que deveria ter sido tratado na
devolutiva.

SOCIALIZAÇÃO

Observação de Sala de Aula ... Devolutiva
Etapas da Observação - ANTES

Agendamento

ü Sensibilizar os professores sobre a importância desta
ação para apoiá-los nos desafios encontrados no dia
a dia da sala de aula.
ü Definir um foco de observação.
ü Planejar a entrada em aula, combinando dia e
horário
com
os
professores
envolvidos,
antecipadamente.

Etapas da Observação - DURANTE
Registros
ü Registrar as observações de acordo com os focos.
ü Realizar intervenções com os alunos, apenas se
combinado com o professor antecipadamente,
cuidando para não perder o foco da observação.

Etapas da Observação - DEPOIS
Devolutiva e os registros
ü Socializar com a equipe gestora e definir
encaminhamentos.
ü Agendar a devolutiva (escrito e presencial) com o
professor, socializando os pontos observados e
compartilhando sugestões de encaminhamentos
para as próximas aulas.
ü Registrar os encaminhamentos no Histórico de
Colaboração.

Características da DEVOLUTIVA construtiva

ü É específica – centrada em aspectos concretos e não gerais.
ü Descreve o comportamento observado em vez de
etiquetar/avaliar.
ü Centra-se nos comportamentos e não nas pessoas.
ü Apoia o professor na análise tanto dos aspectos positivos
como dos aspectos negativos da sua prática.
ü Tem em conta as necessidades tanto do aluno quanto do
professor.
ü Centra-se mais na partilha de informação do que na
disponibilização de conselhos.
ü È emitida em tempo útil ( a devolutiva mais útil é emitida
pouco tempo depois da observação).

A DEVOLUTIVA que produz efeito:
ü É frequente;
ü É oportuna (disponibilizada pouco tempo após a observação da
aula;
ü É específica ( baseada em dados e relacionada com
acontecimentos específicos observados na sala de aula);
ü É contextualizada (tendo em conta variáveis de contexto como:
as características dos alunos, o nível de experiência do
professor e o foco da observação).

ORGANIZAÇÃO DA DEVOLUTIVA
A discussão da devolutiva poderá se organizar em três
momentos:
1º - Aspectos positivos observados durante a aula;
2º - Aspectos passíveis de melhoria; e
3º - Definição de objetivos para as próximas aulas.

DEVOLUTIVA
Dependendo do foco da observação, os registros escritos
podem também incluir:
ü As interações estabelecidas entre os alunos;
üAs interações estabelecidas entre o professor e os alunos;
ü O discurso científico;
ü A adequação do discurso aos alunos;
ü A gestão do trabalho de grupo ou de outras formas de
trabalho prático;
ü A utilização de recursos;
ü A forma de questionar os alunos; ou
üA gestão dos comportamentos em sala de aula.

ü A realidade não está posta de forma objetiva
diante de nossos olhos; tudo que vemos, ou
percebemos está mediado pelo sentido que
damos ao olhar, ao percebido.
ü Um olhar que só admite uma interpretação,
solitário, não pode se vangloriar de ver todos os
ângulos possíveis de um objeto. Corre o risco de
ficar perdido, redundante. Daí a importância da
partilha do olhar.

Avaliação

FREIRE, Madalena. O olhar do observador. Disponível em: http://goo.gl/izZmVi
NÓVOA, Antônio. Para uma formação de professores construída dentro da profissão.
Universidad
de
Lisboa.
Lisboa.
Portugal.
Disponível
em:
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_09por.pdf
PELISSARI,
Cristiane.
Os
seis
desafios
do
formador.
http://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/os-seis-desafios-doformador/
REIS, Pedro. Observação de aulas e avaliação do desempenho docente. Disponível em:
http://www.ccap.min-edu.pt/docs/Caderno_CCAP_2-Observacao.pdf

Afirmações comumente feitas por Coordenadores Pedagógicos

OBS: Frases coletadas em situações de formação, no período que
compreende os anos de 2010 e 2016, pelo pesquisador e uma colaboradora.

PEREIRA, Rodnei
RIGOLON, Walkiria de Oliveira
1. “Você precisa mudar sua prática pedagógica, ser mais construtivista”
2. “Você precisa garantir boas condições de aprendizagem para seus
alunos, por isso que eles não avançam, porque você não faz isso”
3. “Você precisa garantir boas condições para que os seus alunos avancem”
4. “Você precisa refazer a sondagem direito, caso contrário seus alunos não
avançam”
5. “Você tem de ser construtivista e mudar as atividades que propõe aos
seus alunos”
6. “Você precisa planejar melhor sua rotina, garantir as atividades
permanentes necessárias para que os alunos se alfabetizem”
7. “Você é muito tradicional, precisa ter uma prática mais construtivista para
que seus alunos melhorem...”
8. “Você precisa propor atividades possíveis porém difíceis”
9. “ Não pode dar cópia de jeito nenhum, você não leu a psicogênese não?”
10. “ Você precisa ajustar as atividades para os alunos com dificuldade, não
pode dar a mesma atividade para todos, se atualize!”
11. “Você tem de planejar atividades interdisciplinares”
12. Você precisa mudar seu jeito de dar aula, sua prática é muito tradicional.
13. Você precisa garantir atividades de recuperação contínua aos alunos que
não avançam.

TEMAS

PLANEJAMENTO E ROTINA

MOTIVAÇÕES PARA A ESCOLHA DA COORDENAÇÃO

TÓPICO 1
Mas a gente pensa até..., acorda e tem ideias que não saem da cabeça,
mas quando a gente chega na escola, a gente não consegue desenvolver
nada do que pensou. Por outro lado, no encontro passado eu fui embora
pensando: "peraí, eu sou metade vítima, metade cúmplice disso aí".
Então, eu liguei pra K. e falei pra ela: "a gente conta ou não conta pro
Rodnei que se a gente não fizer esse monte de coisas a gente não sabe
direito o que colocar no lugar?"(risos). É isso. A gente já percebeu que tá
complicado. Mas agora a gente faz o que?

O que conduziu a maior parte de nós pra função da coordenação foram
razões alheias a sua nossa escolha. Agora isso vem mudando, mas no
geral a pessoa não pensa assim "ai meu sonho é ser coordenador". Não.
Em geral gente é assim: alguém que diz pra você "poxa, você é boa
professora, vai pra coordenação". Ou estimula "eu acho que você podia
se dar bem nesse lugar, por que você não vai?" Aí você pensa "eu? não
sei..." Sempre razões alheias a própria escolha. E o ingresso, em geral, é
sempre por convite, alguém que convida "vem, faça", estimula, cutuca.
Ou por transferência de outra função. Tava fazendo outra coisa e por
razõees diversas alguém disse "fulano, vem aqui pra coordenação". Não
é gente? Na formação inicial não se trabalha direito esse tema. Estou
d
l

Lá no S. M. eu já passei por uma situação contrária. O grupo já era
formado, quem chegou de intrusa fui eu. Eu sou a estranha no ninho.
Gente, quantos já passaram por isso aqui? Aí, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6. É fogo
isso aí!

GESTÃO DE GRUPOS

ESTRATÉGIAS PARA EXERCER O PAPEL FORMADOR

Mas sabe o que eu acho? Assim, há vários anos... já tinha um roteiro de
observação de aulas, com foco. Mas às vezes você entra na sala com um
foco, mas tem uma outra situação tão gritante que você não tem como
observar só aquilo e passar desapercebido outras situações. Então, eu
acho assim, a gente vai até com foco, mas chega lá...

Reflexão é voltar‐se para o próprio pensamento. A gente às vezes
esquece desse conceito. Tem gente que até fala assim "tem gente que só
fica pensando, pensando, pensando...". Gente, pensar, refletir é
extremamente necessário. Se a gente não se volta pros próprios
pensamentos, inclusive a gente não tem clareza do porquê está fazendo
o que está fazendo.

POTENCIALIZADORES

INDÍCIOS DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Uma pessoa, alguém da secretaria, fala assim "faz desse jeito" e outra
pessoa da secretaria e às vezes, muitas vezes na verdade, o diretor fala
"faz do outro". Aí você fica assim: “O que eu faço?”.

INIBIDORES

Por que professor coordenador é tido, especificamente, como formador
sem ter a capacitação pra tal? O que capacita um professor ser
coordenador se ele não tem a formação específica pra ser? Porque se ele
é o formador, ele precisa ter no mínimo as capacitações necessárias pra
isso. A gente tava apavorada, né, D.? Agora que a gente tá aqui a gente
tá menos nervosa.

INSERÇÃO NA CP

TÓPICO 2

TÓPICO 3

Isso daí é o que... infelizmente o coordenador pedagógico deixa de fazer a função dele em vários
momentos do dia. Ele tem que estar no pátio, ele tem que estar na secretaria, ele tem que estar na saída,
ele tem que atender pai, tem que atender telefone, tem que atender... Fazer uma série de coisas ao longo
do dia, que chega no final do dia você fica extremamente frustrado porque você olha as suas coisas e elas
continuaram do mesmo jeito.

Gente, tem improviso e improviso. Tem improviso que tem a ver com
enfrentar um problema que nem você sabia que conseguia responder e tem
improviso por falta de planejamento e por falta de estudo. Agora a gente sabe
diferenciar isso no nosso trabalho, a gente tava conversando isso.

E outra situação também é assim... eu acho que o professor, você observa toda a situação da aula, porque
tem muitos momentos que você percebe quando você entra na sala de aula que é meio falso. Ele não age
naturalmente com a gente lá. Que quando você tá ali a situação é outra. Mas quando você passa pra dar
um recado, quando você tá passando pra ir na sala de fulano, quando você tá levando um aluno, quando
você tá indo buscar um aluno, você vê que a atuação não é daquele jeito. Então, tem que tomar cuidado
com isso.

Esse foi um dos questionamentos que elas apontaram na segunda‐feira agora.
Porque eu tenho uma função de coordenadora aqui na rede, mas eu tenho
um cargo de professora em outra prefeitura. Então elas falaram assim
"porque é nítido que quando as pessoas vêm pra um cargo de suporte vem
por conta do financeiro". E falei "não, não é o meu caso. Porque eu larguei
uma outra prefeitura da qual financeiramente, agora, se eu juntasse os dois,
eu estaria bem melhor financeiramente. Eu vim pela experiência. eu vim pra
aprender e compartilhar". E aí eles ficaram olhando, ninguém respondia,
ninguém falava... Mas é essa a questão, é complicado falar. Porque,
realmente, é uma hierarquia, e a impressão que dá é no sentido de poder, de
controle.

É assim gente, essa é a vida. É humano, tem a ver com as relações, a gente precisa sentir confiança. A
São poucas as pessoas que não veem o cargo de gestão como uma forma de
gente tem que pensar em jeitos dos professores confiarem na gente, no nosso trabalho. A gente também estar além, de estar acima, né?
demora pra confiar, não é? A gente também são confiando nos outros assim... Foi aqui assim... A gente
agora confia, mas no começo a gente tinha receio. Não é?

Estudando esse caso a gente pensou que acontecia igual conosco. Muitas de nós achava que as nossas
colegas, que a gente tinha dado aula junto, , antes de sermos coordenadoras, eram perfeitas. A gente
também colocava a mão no fogo por elas. Mas se a gente também erra, porque elas não podem errar? A
gente precisa, então, exercer o nosso papel. E a gente pode continuar sendo amigas. Porque se ela fez
alguma coisa errada, eu aprendi aqui que não é porque ela era do mal. E ser do bem não significa que
está fazendo uma boa prática, ensinando o que os alunos precisam, sabe? Por outro lado, ninguém sabe
tudo. A gente também não sabe. Mas conversando sobre a prática juntas, eu vejo coisas que elas podem
não ver, porque estamos em uma posição diferente e elas também ajudam a gente a aprender coisas.
Mas isso faz a gente pensar sobre a real importância da coordenação na escola, não é? E também parece
que começa a ficar mais claro que tipo de coisa a gente pode fazer para ser formador. A gente se
questionaou né meninas? O que é ser formador? Como é que faz essa formação?

Uma professora chegou e me falou "professora, eu não to me sentindo muito
bem, mas eu vou te contar... eu tô usando silabário, tá tudo escondidinho,
tá?" Eu fiquei assim, o que é isso, "por que está escondidinho?", Aí ela pegou
e falou assim "então, o que você acha?", eu falei "então, o que você acha? Por
que você tá usando?", "você usa com qual objetivo, qual o objetivo pra você
fazer isso?". Se você souber pra que e como você está usando, não vejo
problema. Seus alunos estão aprendendo?

Nesse negócio dos casos, a gente foi embora pensando que a gente fazia igual aqueles coordenadores
que a gente estudou aqui. Mas a gente sempre erra tentando acertar, né? Vamos em frente.

Eu fui embora pensando que aqui a gente aprendeu que no lugar de
formador a gente tem que pensar que as pessoas podem se deslocar de
determinados conhecimentos, (), a partir dos seus conhecimentos prévios, a
partir das suas possibilidades. O tamanho desse salto varia muito conforme
uma série de condições. Alguns vão dar saltos mais rápidos ou mais (), outros
mais curtos, outros vão demorar mais... A questão é, como formadores nos
cabe então criar condições pra que a gente tente de todas as formas fazer
com que todos possam viver grandes ou pequenos deslocamentos, vai
depender do que nós estamos querendo.

A gente tá aqui estudando coordenação pedagógica. Em vários textos aqui fala que entrar em sala de aula O coordenador faz a função de todos, e ninguém faz a função do
na falta do professor não é função do coordenador. Mas é o que tá acontecendo aqui.
coordenador.

tem várias e várias formações, eu tô na minha primeira ainda, mas na realidade nós não temos essa
ampla formação pra ser formador de um grupo, né? Então ter vindo pra cá é um alento.

A gente tem bastante medo. Um monte de medos. De não conseguir, de não
fazer o trabalho direito. Mas também tem medo dos professores não
entenderem o que o coordenador passa como uma formação. Que acha que é
só avisos, que é só orientações e não entender isso como formação.

TÓPICO 4
Eu e a D. estamos aqui, provocadas. Continuamos com aquela impressão nossa de quando chega no final do dia, e
dá a impressão de que a gente não fez nada. Então o que a gente fez? Fizemos uma rotina e procuramos seguir a
rotina. Fizemos a rotina, aí qualquer coisa que sai fora daquela rotina, a gente anota. E depois a gente vai falar
com a diretora pra ela ajudar a gente a ver como pode melhorar. Mas eu acho impossível quando você passa e
você vê uma criança fazendo birra, se jogando no chão, respondendo pra professora você não intervir, você não
tentar conversar com aquela criança, você não tentar ajudar o professor, você não tentar dar esse suporte. A
solidariedade mesmo, em ver a pessoa ali, ou mesmo a secretária cheia de coisa, ver alguém no balcão, escola
muito grande. Você não consegue falar "não, essa é a minha função". E o que eu penso muito é assim, no mundo
que a gente vive hoje, se todo mundo tivesse esse pensamento "eu só vou fazer o que é a minha obrigação",
acaba ficando muito pior. Então, a gente acaba ajudando mesmo... E essa minha frustração de chegar ao fim do
dia e achar que não fez nada, aliviou um pouco depois que eu comecei a anotar. Mas a gente às vezes fica com a
sensação que tá improvisando, né D.?

Agora que estamos aqui, trabalhando juntos, nós ficamos pensando que só agora está ficando claro o porquê a
gente escolheu a coordenação. Né, meninas? É assim: foi porque a gente queria contribuir com a escola, com o
ensino, porque queria ter outras experiências, porque queria viver coisas novas na profissão. Por outro lado, dá
medo, todo mundo aqui teve medo, né? Todo mundo falou isso. Então, a gente precisou de um “empurrãozinho
de outras pessoas” que falaram pra nós que a gente tinha que ser coordenadora. Mas o problema foi ter ido pra
escola e não saber direito por onde começar, o que tem que fazer. Como é na prática esse negócio de
coordenação, sabe? Não tinha isso. Então a gente não sabia de onde partir.

Sim, e nem sempre quem é o mais velho é o que faz tudo perfeitamente. E olha, é mais difícil dividir, porque eu
tenho quatro professoras de primeiro ano. Duas experientes e duas sem experiencia nenhuma. Então, o que
acontece? Vamos se encaixando, vamos tentar trabalhar da mesma maneira... é claro que tem classe que vai mais
rápido, outra mais lenta. Vamos tentar fazer, porque quando um pai vier aqui na escola, ele vai ver que trabalha
na mesma situação. Olha, é difícil não ter aquele entrosamento de primeiro dos professores mais novos com os
professores mais experientes. Eles acham que eles são o bambambam.

Gente, se tem uma coisa que a gente tem que ter pra observar aula é saber o que a gente vai fazer lá. Não vou lá
controlar nem punir professor. E aí, nós vamos entrar na classe e vamos fazer o quê? Só olhar o que é bom e o
que é ruim? Não, não. A gente pra não cair nessas armadilhas pode combinar com o professor tudinho, não é?

Olha gente, eu acho que nós temos um problema que eu acho que é até um pouco, um pouco não, é muito de
formação. e formação. Hoje nós estamos discutindo muito a questão da democracia, nós estamos discutindo
muito a questão da autonomia, nós estamos discutindo muito a questão da qualidade. Só que ainda temos
enraizado algumas questões autoritárias que as diretoras nos impõe a fazer algumas coisas. Eu fui embora daqui
pensando. E cansei. Vou dar um exemplo, até no ano passado eu entrava, como coordenador, em sala de aula.
Entrava e falava pra minha diretora: "Eu estou indo, na sala de aula pra substituir professores faltando. Por que
você não vai também?" Então, usava esse argumento pra gente não ficar mal, e também depois não ser mal
avaliado como incapaz, de não ser colaborador, e tudo mais. Mas isso é um resquício de uma política, lá atrás, de
autoritarismo, "eu mando, você obedece". Se eu vou porque ela não pode ir, também?

É assim, você entra na nossa sala, a gente está lendo um livro que traz bases pro próximo HTPC. A gente não tá
fazendo nada, entendeu? Então é assim: "então você pode ir lá resolver isso".

a gente tem demanda com as resistências dos professores que são experientes. O que é muito pior de lidar… Eles
não respeitam a gente como formador.
Por outro lado, os professores iniciantes exigem muito da gente,
porque precisam mais. Mas é diferente. Eles não nos enfrentam.

TÓPICO 5
Os professores sempre procuram a gente. Pra tudo. É lá atrás do coordenador que eles vão. De
repente eu falo "você resolve com a secretária?" "isso você conversa com a diretora?" E vou
delegando, dividindo um pouco essa tarefa, porque tudo eles vêm em cima da gente. E nessas a
gente não quer dizer "não vou fazer", mas fala assim "tá bom, eu vou anotar aqui e eu vejo pra você".
Só que esse eu vejo pra você, quando você vai se dar conta, você já tá com a lista enorme de coisas.
Então agora eu tô assim "você conversa com a secretária, que ela resolve pra você, fala com a
diretora, vê o que ela tem a te dizer sobre isso". Agora é assim.

A gente veio pra coordenação e não sabia direito como começar. Aí, tá bom, vamos olhar o que tá
escrito no plano de carreira da rede. A gente olhou, tá bom. A gente entendeu mais ou menos. A
questão era: como coloca aquele texto bonito em prática? Eu e a K. fomos pedir ajuda pra uma
colega nossa que é CP no Estado. Só que aí, lá, o negócio é completamente diferente. Temos outra
amiga que é CP em Jundiaí, já é outra coisa, em Cajamar outra coisa. Cada lugar é de um jeito. Isso
deixou a gente preocupada. Ajudou um pouco, mas a gente fica sempre com dúvida se a gente tava
trabalhando certo.

Mas, na verdade, tem professora que não tem essa vontade de mudar, por parte dela né? Ela acha
que tá tudo bem tudo bom e ela não precisa mexer nem mudar nada.

Gente, mas é mais danado do que a gente pensa. Não basta saber o que vai ser observado. Como
vamos dar uma devolutiva para o professor depois?

Tudo que a gente faz não pode estar desligado do projeto político pedagógico da unidade e, às vezes
é uma coisa que passa um pouco ao largo né? Até porque a própria ideia de projeto pedagógico da
unidade é uma coisa etérea né, faz porque tem que fazer, faz correndo, vira meio que uma coisa meio
utópica, meio irreal, a gente, às vezes, não trabalha essa área, implementar isso que a gente acredita
como projeto de escola. Ou a escola escreve e as pessoas (praticam) outro completamente diferente.
E não pode, gente. Uma das tarefas que eu acho que a gente tem na coordenação é um pouco pensar
nisso, o quanto isso que a gente tá fazendo aqui tem uma coerência com esse projeto, o que tá fora e
como é que a gente pode tentar colocar no trilho de novo

Você entendeu? Se a gente está na sala, lendo os emails que chegaram da secretaria pra ver a
demanda que tem pra semana, não está fazendo nada, então pode estar em outro lugar. Então essa
visão de coordenação pedagógica precisa ser mudada já de cima pra baixo.

E também, uma coisa que a gente tava conversando (), quando a gente sai da sala e vai pra
coordenação, quando a gente vai com a cara e a coragem, né? E a D. até colocou. Aí nos programas,
no Mais Educação, () por exemplo, os professores chegam, eles vão, passam uns dias na escola vendo
como acontece. E com a gente normalmente não acontece isso. Então a gente chega numa escola
"olha, você a partir de amanhã tá designado a tal escola", e aí a gente vai com a cara e a coragem,
com um caderninho pra ajudar, todo mundo tem um caderninho pra ajudar, onde a gente na
primeira semana anota tudo.

TÓPICO 6

TÓPICO 7

Eu quero falar da questão da gente tentar ser um pouquinho de tudo e ver lá o diretor sem ninguém e a gente ter
que ajudar. Mas nessa a gente realmente acaba se sentindo frustrada, eu pelo menos, porque uma hora vem um e
diz "ah coordenadora, você pode resolver o problema do menino?", "olha, o menino caiu, machucou a perna, você
tem que levar o menino pro hospital", "olha o fulano tá passando mal, não tem telefone, você tem que levar ele
em casa". E aí... Você olha pra sua rotina no final do dia e fala "meu deus, eu fiz um monte de coisas, mas não foi
nada daquilo que eu planejei. Mas, é interessante ver, como a M. também falou, embora nós tenhamos feito
várias coisas que a priori não são da nossa rotina, mas nós temos feito sim, não podemos deixar de olhar praquilo
que nós planejamos, e nos vermos realmente enquanto coordenadoras. Temos que parar de fazer um monte de
coisas para assumir o nosso papel.

A gente carrega um sentimento de culpa... e se sente às vezes incapaz... Às
vezes se pega pensando no que pode fazer pra ajudar os professores e quando
chega na escola eu não consegue. Tem escola aqui que é pequena, mas a gente
tem que fazer matricula, tem que ir lá no pátio, tem que acompanhar ônibus,
então é um monte de tarefas e a gente acaba deixando o pedagógico sem
realizar. Então, é esse sentimento de incapacidade. E a gente se vê como
auxiliares de direção, não se sente coordenadoras, nessas horas. Eu fui a porta‐
voz do grupo, mas todas concordam, não é? (risos)

Quando eu era professora no Estado a minha coordenadora vivia perguntando se eu tinha feito sondagem,
quantos pré‐silábicos eu tinha, colocava cartaz na sala dos professores, comparando quantidades de alunos, por
hipótese de escrita. Eu ficava tão nervosa! E me sentia culpada. Parecia que a coordenadora tava sempre vigiando
a gente. Aí eu pensava assim: “se um dia eu for coordenadora, não quero ser assim”. Coordenadora tem que
ajudar a gente, não fazer a gente se sentir sem chão. Mas agora que eu virei coordenadora, tem professora que já
acha que eu quero vigiar, que eu quero apontar erros. Deus sabe que não é isso.

Acho que assim, é até uma coisa que eu estou passando agora na escola, que pra mim é muito difícil, é lidar com o Olha, estudar esse negócio de grupo foi assim, como abrir uma cortina. Agora a
que as pessoas esperam de você. O que o grupo espera de você. Porque a gente, enquanto coordenador, tem um gente presta atenção e vê coisas que nem percebia. Nós estamos conseguindo
papel específico dentro da escola. Só que a gente passa pela questão também, acho que mais uma questão
ler grupos, gente. Palmas!
humana né? Porque às vezes uma pessoa espera uma coisa de você que não é a sua função, digamos assim.
Porque um é diferente um do outro, e aí como é que eu sou a pessoa que a L. espera, a pessoa que a M. espera, a
pessoa que fulano espera, quando tudo isso é diferente? Porque a gente tem que lidar com isso também, com
essa questão humana do relacionamento de grupo. Pra mim, isso não é fácil, porque eu não costumo ter meio
termo. Aqui estou aprendendo a ponderar mais.

Nós decidimos que vamos negociar com a professora o que ela quer que a gente olhe na aula dela, também. É
mais colaborativo, não é, não?

Olha, a gente gostou muito desses casos que pegam casos específicos da sala de
aula. Mas agora a gente tá querendo de tudo: de Matemática também. E você
provocou a gente, agora a gente quer de História, de Ciências, de Geografia, de
Artes, de tudo. Agora que a gente consegue ver as coisas na sala de aula,
precisamos de coisas pra colocar no lugar do que não está bom. Está pensando
o que?

o Mário [referindo‐se a um coordenador de um caso de formação] peca em várias questões. A primeira questão
que ele peca é pela falta de perceber o perfil do grupo onde ele está. Ele não organizou e não procurou saber o
que os professores deles sabem ou precisam saber. Então, ele não tem esse perfil, ele não conhece os professores
com quem ele trabalhando. Como ele vai ser um bom formador, se ele nem sabe das necessidades dos
professores? E nós? A gente faz igualzinho ao Mário. A gente sabe muito pouco sobre as nossas professoras.
(risos).

E aí eu gosto quando vem essas formações que eu falei pra D. que o último
parágrafo foi feito pra mim, eu gosto das formações pra poder pensar e ter uma
referência. E tinha muita coisa que eu estava fazendo por não estar
percebendo, que ontem a diretora me chamou e nós conversamos e foi muito
bom. Porque ela me apontou tudo aquilo que eu estava pecando, mas de uma
forma bem tranquila, sabe assim? Ela me mostrou muita coisa que realmente,
eu cheguei em casa e fiquei pensando "mas eu estou pecando nisso, mas como
eu vou fazer pra consertar isso? Como eu vou fazer pra eu melhorar isso?". E eu
falei pra ela diretora, "tudo o que você me falou pra mim é uma experiência". Aí
ela no final falou "não fique chateada, eu não to te chamando atenção", eu
disse "de forma alguma, tudo pra mim é uma experiência, tudo pra mim eu
estou contando pra ver onde eu tenho que melhorar".

Muitos de nós não têm nem sala, nem espaço adequado pra trabalhar. Se você tem uma sala ou um lugar, o seu
canto, que ninguém te incomoda, () você trabalharia muito mais, você faria muito mais o seu trabalho. E isso
atrapalha bastante.

se você tá lendo você precisa de concentração. Aí toda hora entra um e
pergunta uma coisa, aí você tem que voltar lá pro começo....

E nem o outro coordenador que estava a gente não tem tempo pra conversar...

E aí nessa fase da gente descobrir, a gente chega () com muita vontade, e o
tanto que a gente vivenciou enquanto professora a gente pensa assim, "isso
isso isso, agora eu vou fazer, isso isso e isso eu nunca vou fazer." A gente traz as
referências daqueles que já foram nossos coordenadores, né? E no começo é
indispensável conhecer o grupo que a gente tem. E num primeiro momento a
gente precisa ganhar a confiança desse grupo. Então, de fato, se a gente tem
um grupo, a gente vai chegar dizendo "eu quero assim, assim, assado", a gente
precisa entender o que o grupo quer fazer, porque todo mundo tem alguma
coisa pra contribuir e assim, a gente encontra muitas coisas bacanas. Muitas
coisas que não são tão bacanas assim, mas muita coisa legal. E a gente aprende
muito no meio dessa troca, né?

TÓPICO 8
Nós colocamos aqui, fazer o HTPC e orientar as HTPIs é rimportância‐otina. Ajudar os professores iniciantes é
importância. Parar e estudar é importância‐rotina e resolver o problema da classe que a professora se acidentou é
urgência‐pausa. Não porque a gente tinha que entrar em sala, mas porque os meninos não podiam ficar sem aula.
Mas a classe que está mal em matemática também é urgência.

Eu tive um problema, eu tive um professor que era assim, tudo o que o grupo ia decidir era contra, tudo o que
vinha da secretaria era contra, e assim, mobilizava o grupo pro lado dele pra ser contra. E você percebia que o
objetivo ali era claramente me testar, e eu toda lady, né? Aí teve uma fala dele que eu... "eu não quero que você
pense que eu sou chato, mas eu tenho que falar". Aí ele falou, o que não tinha nada a ver, mas tudo bem. Deixei ele
falar. No dia seguinte, no HTPI, ele falou assim "olha, eu preciso falar com você. Você teve uma fala no HTPC, você
achou que eu tava tumultuando?", eu falei "de jeito nenhum, eu acho que ali é um espaço que a gente tem que
colocar as nossas opiniões, porque eu não posso chegar aqui enquanto coordenadora e expor o que eu acho e
vocês falarem amém. Você tem sim que colocar o seu ponto de vista, você tem sim que falar, isso enriquece demais
o HTPC". Pergunta se mais uma vez ele ficou me testando? Parou. Agora ele fala sim coisas pertinentes, ele expõe
as dúvidas dentro do contexto, mas aquela atitude de ficar cutucando pra ver até onde você ia, até onde você...
parou.

A gente combinou de preparar as devolutivas destacando os pontos positivos. Pegando o que havia sido planejado
e como a coisa aconteceu. Aí, a gente vai destacando o que as professoras não davam conta de ver e discutimos
com elas como poderia ter sido feito diferente. Aí uma delas falou assim pra mim: não sei se eu consigo. Eu falei: eu
faço pra você ver. Aí eu fiz e descobri aqui que isso tem nome: dupla conceitualização. Você viu, M., como a gente
tá ficando chique? Agora a gente quer estudar melhor isso aí.

Estudando esse caso aqui eu pensei que acontecia comigo. Eu pensava que as minhas colegas, que eu dava aula
junto, antes de ser coordenadora, eram perfeitas. Eu também colocava a mão no fogo por elas. Mas se eu também
erro, porque elas não podem errar. Eu preciso, então, exercer o meu papel. E a gente pode continuar sendo amiga.
Porque se ela fez alguma coisa errada, eu aprendi aqui que não é porque ela era do mal. E ser do bem não significa
que está fazendo uma boa prática, ensinando o que os alunos precisam, sabe?

Aí você começa a leitura e vem duas criaturas, "você pode conversar com esses dois que eles tavam pulando no
pátio?". Gente…

Nesse relato numero 1, me identifiquei totalmente, quando eu saí pra coordenação, eu fui pra uma escola com 28
salas. Só que eu nunca fui coordenadora, então eu me apavorei. E aí eu me apavorei, eu fiquei uma semana e
desisti, eu não voltei nunca mais.

TÓPICO 9

TÓPICO 10

Muito da nossa insegurança que era gerada por um planejamento que não estava
bem estruturado, não estava bem encaminhado, bem organizado. Agora
melhorou muito. Estamos mais confiantes.

A gente faz, não é pessoal? Senão, é taxada de incompetente e tiram a gente do
posto [de trabalho]. A gente também não quer ser vista como incapaz. Então a
gente faz, né?

Eu e a M. a gente tava rindo outro dia, porque tem uma professora na minha
escola que diz assim: “eu estou aqui há 18 anos, não me venha com as suas Bom, gente, o problema é que a gente não é vista, não é respeitada como
ideias.”. E agora eu só sorrio. Porque ela reclama bastante, mas faz tudo, que é alguém que pode contribuir com o trabalho das professoras, não é meninas?
uma belezinha. E agora eu sei que não sou eu o problema dela. Eu percebi que ela Isso é doído. Mas se é verdade, vamos enfrentar! Como a gente vai fazer?
é porta‐voz do grupo, mas nem toda reclamação sai da cabeça dela.

Há muitas formas de fazer devolutivas. Eu e a L. resolvemos fazer por cartas. A
gente tem um painelzinho lá na escola onde a gente coloca as devolutivas, tem a
devolutiva, o nome da professora, aí ea gente pendurou uma frase: "tem
mensagem pra você". Aí elas ficam curiosas.
Bom, gente, o problema é que a gente não é vista, não é respeitada como
alguém que pode contribuir com o trabalho das professoras, não é meninas?
Isso é doído. Mas se é verdade, vamos enfrentar! Como a gente vai fazer?

Uma professora chegou e me falou "professora, eu não to me sentindo muito
bem, mas eu vou te contar... eu tô usando silabário, tá tudo escondidinho, tá?" Eu
fiquei assim, o que é isso, "por que está escondidinho?", Aí ela pegou e falou
assim "então, o que você acha?", eu falei "então, o que você acha? Por que você
tá usando?", "você usa com qual objetivo, qual o objetivo pra você fazer isso?".
Se você souber pra que e como você está usando, não vejo problema. Seus alunos
estão aprendendo?

Pra gente ser formador, a gente vai ter que usar um conjunto de estratégias
formativas, e essas estratégias formativas, às vezes, são desestabilizadoras. Não
só na minha prática, mas nas relações. Como coordenador, eventualmente, eu
terei que dizer coisas que não são agradáveis. O jeito pode ser sempre
respeitoso, é claro.

Depois que a gente estudou aquele negócio de rotina, urgência, pausa, até que as
pessoas estão respeitando mais. O problema tem sido os funcionários trazendo
alunos. Porque os professores já têm consciência, eu coloquei a minha rotina de
trabalho na sala dos professores, eles sabem os dias que estamos estudando, o
dia que a gente vem pra cá, mas os funcionários não têm essa consciência. E vêm
com o aluno "dá pra você dar o jeito?", "Não, agora não dá". Deixo ele fora, ele
espera... Mas… acha ruim.

E assim, quando eu entro na sala pra substituir professor que faltou eu não
consigo nem estar na sala com as crianças, porque você não fica ali, a cabeça não
fica ali, porque tá tudo girando no que você teria que tá fazendo. Então você não
fica bem ali, nem bem lá, e...

você vai pra um lugar que você sabe "poxa, o coordenador anterior era
competente". "Tenho que superar, como eu vou fazer isso?"

Quando a gente chegou [na escola] ficamos [pensando] "o que fazer?", né?
Gostamos do lugar, nos adaptamos, foi muito bom trabalhar, mas o que pega
mais é de onde partir? O que fazer? Tem professor que diz "vamos fazer", agora
tem outro que cruza os braços e fala "não vou fazer". Só que aí a gente fica
naquela questão assim, estamos iniciando agora, como a gente pode chegar
neles? Como a gente pode estimular? Como que a gente pode fazer com que eles
caminhem? Essa a nossa maior dúvida, né L.?

TÓPICO 11

A gente ouve muito aqui que é pra gente apoiar os
professores e parar com conversinha no HTPC. Elas
acham que estudar e discutir é conversinha. Difícil!

TÓPICO 12

TÓPICO 13

A P. e a M. eram coordenadoras e viraram
Eu, por exemplo, era diretora e agora fui colocada
formadoras. Vocês lembram da M., que no
na coordenação. Eu vi olhares e pessoas
começo dessa gestão era supervisora e depois foi
cochichando. Parece que eu ter vindo pra
colocada na coordenação? Ela até pediu licença
coordenação foi castigo. (coordenadora Maria).
sem remuneração aqui da rede.

Esses casos são muito bons pra gente pensar nas
nossas práticas. Eu saí daqui com a cabeça
fervendo. Aí eu cheguei na escola, liguei pra D. e
falei: vamos usar esse negócio de casos na htpc?
Vamos montar uns desses, igual o Rodnei fez?

Então, eu acho que assim, quando a gente vê o
diretor lá, sozinho, sufocado, você acaba deixando
o que é seu pra dar uma força. E aqui diz do
professor não saber a função do coordenador,
que nos leva a pagar os incêndios, a sermos
socorristas, e de que é válido parar pra um
momento de reflexão e dizer "olha, a minha
função aqui é essa". Porque eu percebo, no grupo
tem muitos professores novos, 19, e eles não
sabem realmente a minha função, mas vem com o
menino que tá dando problema de novo e ele não
percebe que em uma conversa dele com o aluno
resolve. Mas eu acho que me caracterizou muito,
eu sou vítima, mas eu também sou cúmplice.

Nós recebemos uma orientação, aqui na escola o
diretor recebeu de uma forma, o ATP passa de
outra, o supervisor passa de outro. Não tem nada a
ver uma coisa com a outra, então eu acho que essa
dialética não tá acontecendo, parece que as
hierarquias não se conversam, não sabem quais as
ações que devem ser tomadas.

Mas aí no conselho o diretor vira e fala assim "mas você patina no gelo, parece que você corre, corre, corre e
esse aluno não tá escrevendo em letra cursiva
não sai do lugar, parece que não há uma ideia constante
ainda? Como assim esse aluno não escreve letra entre todas as hierarquias.
cursiva, gente?".

Nós aqui, nós saímos decididas a ter tempo de estudar.
Nós combinamos e fomos falar com a M. E ela falou com as
diretoras que a gente vai estudar 2 horas todo dia. Eu falei
pros professores "gente, eu vou porque eu preciso estudar,
eu preciso planejar o HTP, eu tenho que ler, eu tenho que
separar o meu material". A V. mesmo fala "agora não dá".
Vantagens de algumas das nossas escolas serem pequenas.
Mas a gente tá começando isso, porque senão a gente não
sai desse lugar de quem tá insatisfeito, mas não tá fazendo
nada. Só estamos preocupadas com as nossas colegas das
escolas grandes, tipo a M. Ela não consegue, né M.?

Alguns de nós aqui virou coordenador de escola
onde trabalhava e a coordenadora anterior
continuou trabalhando lá. A coordenadora deixou a
coordenação, voltou pra sala de aula, e a gente saiu
da sala de aula e foi pra coordenação. Significa que
fomos ser coordenadoras das nossas antigas
coordenadoras. Olha que situação. Eu não tive
problema, mas a D. e o E. tiveram, não é? Porque
elas não aceitavam que eles dissessem nada.

Isso também acontece, de você ir coordenador o
seu próprio grupo e tem professor não aceita ().
Tipo você vai dar alguma sugestão, sabe assim?
Então eles ironizam você, te atacam, te cutucam.

Olha, é mais difícil você lidar com o professor que não tem
autoridade na sala de aula do que aquele que tem uma
dificuldade didática, né? É muito complicado.

TÓPICO 14

TÓPICO 15

TÓPICO 16

Eu achei interessante essa parte em relação ao que ela
falou "a ação formadora dos coordenadores na escola
requer cuidados que começam pelo reconhecimento do
próprio coordenador sobre o valor de seu papel como
formador". Muitas das vezes a gente quer abraçar,
ajudar, porque o diretor tá... é o pai, é o aluno... Você
acaba abraçando tudo, então é uma faca de dois gumes.
Quando você não ajuda, você... Aí você tem que
reconhecer o seu trabalho e fazer com que reconheçam
que o seu trabalho é muito importante e ele não pode
ficar em segundo plano. E a gente acaba abraçando
tudo e não fazendo nada. E aí, eu conversando aqui com
a M., a gente pensou: para tudo, a gente é formadora!

Então, na verdade, eu ouvi vocês falarem e eu fiquei aqui
pensando em quantas coisas eu me identifiquei. Até porque
eu comecei agora na coordenação, mesmo. Mas se eu não
estivesse aqui eu teria desistido.

E o diretor? Tem formação? Ele sabe o papel dele ali [na
escola]? E o nosso? Porque eles estão atropelando todo
mundo. Eles sabem o que os coordenadores ouvem
aqui? Ele sabe qual é a demanda da formação que a
gente combina nas reuniões? A impressão que dá é que
não sabe. Então, falta uma coisa para o diretor
também.Muitas de nós ouvimos isso das diretoras,
várias vezes: “Pode deixar essa “conversinha” para
outro dia. Hoje temos que resolver coisas mais urgentes
no HTPC”. Entende? Formação é “conversinha”.

O coordenador é o que mais leva de todo mundo (na
cara). Porque é criança, é pai de aluno que vem feroz,
porque antes de chegar no professor, chega tudo na
Eu acho que falta comunicação geral entre tudo, porque tem gente.
muita coisa que a gente vê que é imediatismo. Ligam pra
escola e dizem "tem que fazer isso", aí você corre, faz e aí
cinco minutos depois, ligam de novo: "olha, desfaz que não é
mais assim", aí outro vem e fala: “não, não, é assim sim".
Então, a gente acha que falta uma comunicação entre todos
os setores.

Nós decidimos que vamos negociar com a professora
o que ela quer que a gente olhe na aula dela,
também. É mais colaborativo, não é, não?

A gente quer compartilhar aqui uma coisa, eu a L., a D. e
a K. Quando a gente saiu da faculdade foi dar aula. A
gente não sabia nada da prática, aprendeu tudo no dia a
dia, que a gente vai integrando tudo com a experiência.
Quando nos sugeriram a coordenação, a gente imaginou
que conseguisse. A gente pensou que era igual quando
começou a ser professora, a gente fazia tudo. Só que
quando a gente foi pra coordenação, a gente percebeu
que está no zero de novo, a gente não sabe nada. Na
questão coordenação, a gente tem que aprender tudo
de novo. A gente precisa se apropriar de muita coisa
nova, outra vez.

A minha sala, eu percebi agora... percebi não, já estava
percebendo que todo mundo entra para atender pais,
professores pra conversar com os pais, a minha sala não é
minha. Descobri que não é minha. Tem dois dias que eu
descobri que a sala não é minha. Porque toda vez que eu abro
a porta tem alguém, ou tá na minha cadeira ou tá na outra
cadeira que eu coloquei, porque eu coloquei duas se
precisasse de alguém sentar, professor, né? Me organizei
nesse sentido, mas a sala não é minha. A minha sala está lá
para todos entrarem e fazerem o que quiserem, menos eu.

TÓPICO 17

TÓPICO 18

Menino, que negócio foi aquele? Aquele caso da Bruxa Castanha,
depois que a gente fez aqui, nós usamos ele no HTPC. Eu eu
quando fui observar a aula, combinei direitinho com a professora.
Menino, a professora agora me respeita. Até sorri pra mim, me
abraça, pede conselho, pede dicas. Quinta‐feira eu encontrei aqui
com a M. e até chorei. As professoras estão nos reconhecendo
como formadoras. E a gente está sabendo ser formadora.

Olha, a gente gostou muito desses casos que pegam casos específicos da sala de aula. Mas agora a gente tá
querendo de tudo: de Matemática também. E você provocou a gente, agora a gente quer de História, de Ciências,
de Geografia, de Artes, de tudo. Agora que a gente consegue ver as coisas na sala de aula, precisamos de coisas pra
colocar no lugar do que não está bom. Está pensando o que?

Ter uma função gratificada como coordenador é meio que um reconhecimento do seu trabalho como professor.
Uma promoção, não é? Não. A gratificação é pouca e a desvalorização é muita. A gente não quer elogio, a gente
Então, essa questão da demanda de funcionários é um
precisa de dinheiro. Ser coordenador é ter todas as incertezas do mundo e se perguntar, todos os dias: “O que é
problemão, né? Porque a gente tem toda essa formação linda e
que eu estou fazendo aqui? Eu nem ganho tanto assim!”. As legislações definem nossa função com objetividade e
maravilhosa, mas se não chegar funcionário logo, nós vamos nos
precisão. Valorizam nossa ação formadora. Tá aqui. Porém, não é essa a verdade através do espelho. No dia a dia
rebelar.
o coordenador é aquele cara visto segundo as conveniências de um e de outro. Visto na sala de aula, no pátio, na
rua, na chuva, na fazenda, mas nunca como deveria ser visto. Não é pessoal? Quem concorda?

TÓPICO 19

TÓPICO 20

Estudando essas afirmações aqui, nas devolutivas a gente percebeu que não
pode ficar falando "você precisa isso", "você não pode isso", "você não deve
aquilo", Tem que falar como, mostrar o que pode ser feito, oferecer uma
ideia... Se não não pode o que a professora tá fazendo, pode o quê, então? Fica
muito na questão: o que você pode, o que você não pode, mas não põe uma luz
sobre como seria então, eu até coloquei aqui a questão do como, do quando,
do por quê. Só se fala que não pode, que não deve, que deveria ser
construtivista, mas isso é muito amplo, você falar que não pode ser azul, que
deve ser verde, você precisa discutir com a pessoa o porquê do verde ser
melhor. A gente fazia igualzinho. Agora não faz mais.

A gente combinou de preparar as devolutivas destacando os pontos positivos.
Pegando o que havia sido planejado e como a coisa aconteceu. Aí, a gente vai
destacando o que as professoras não davam conta de ver e discutimos com elas
como poderia ter sido feito diferente. Aí uma delas falou assim pra mim: não sei
se eu consigo. Eu falei: eu faço pra você ver. Aí eu fiz e descobri aqui que isso tem
nome: dupla conceitualização. Você viu, M., como a gente tá ficando chique?
Agora a gente quer estudar melhor isso aí.

TÓPICO 21

A gente não tinha pensado em usar os resultados das avaliações desse jeito, estudando habilidades e procurando
pensar em que tipo de atividade ela tinha sido trabalhada. Agora, como a gente discute as atividades, se elas têm ou
não desafio, além das professoras confiarem mais na gente, a gente sente que está fazendo alguma coisa boa
mesmo, pela aprendizagem das crianças e para ajudar o professor. É claro que a gente tem muita dúvida ainda. Mas
nós avançamos né, meninas?

TÓPICO 22

A gente não sabe bem como é que junta a prova Brasil com a avaliação da escola. Como integra isso, sabe?

TÓPICO 23

TÓPICO 24

TÓPICO 25

... eu percebi que uma professora que era
muito queixosa, na verdade, fazia um ótimo
trabalho. Ela era atenciosa com as crianças,
explicava as coisas de jeitos diferentes até que
elas entendessem e aí, eu que achava que ela
era reclamona, vi que não era. Reclamar era
uma característica pessoal dela, sabe? Mas ela
trabalhava muito bem em matemática. Era
organizada, criativa, afetuosa com os alunos e
então pensei: tenho que mudar o meu
pensamento e arrumar uma forma de ajudar
essa moça a perceber o que ela faz de bom. Isso
porque o que ela faz pode servir de exemplo
para as outras.

Aí, vendo esse caso do Mário e da Angélica eu pensei, “vixe, eu
fazia igualzinho esse Mário, mas acho que o que a Angélica faz
é melhor. Eu não vou ser a Angélica, mas vou tentar me
reorganizar do meu jeito. E aí, foi bom, sabe? Eu pensei em
criar um momento, na HTPC, onde as professoras pudessem
compartilhar um exemplo de uma atividade que elas fizeram e
que tinha dado certo. [...]. Aí, menino, eu propus e elas
toparam. Mas pensa só na cara das mais antigas, quando
viram a menina lá na frente compartilhando a atividade de
divisão que ela tinha feito. [...]. Eu fiz uns combinados antes
com elas, sobre ouvir as colegas com respeito e fazer críticas
construtivas. E não é que deu certo? Naquele dia eu fui
embora aliviada. Parece que algumas barreiras estão se
quebrando, sabe?

Depois que a gente discutiu aquele caso da Bruxa
Castanha aqui eu pensei: vou usar esse negócio.
Não foi, meninas? Aí, no sábado, a D. e a K.
foram na minha casa e a gente tentou fazer um
caso desses. Depois você pode ver se está certo?
[...]. Mesmo que não esteja, a gente já usou
(risos). E foi bem legal, viu?

TÓPICO 26

TÓPICO 27

... e qual não foi a minha surpresa quando vi a T., que é uma professora
mais antiga, difícil às vezes, perguntando pra G., que é a professora
novinha que eu te falei, como é que ela tinha usado dinheirinho falso
para ensinar conta “de menos”. [...]. Eu percebi que o trabalho feito na
HTPC estava surtindo efeito. Aí, né, eu fiquei pensando no que mais eu
podia fazer pra manter aquilo e pra estimular ainda mais esse contato
entre elas.

[...]. Aí eu pensei: “elas estão se ajudando”. E eu fiquei contente, porque vi um
resultado do meu trabalho ali, entendeu? [...]. Percebi que estava acontecendo aquele
negócio de que o grupo idealizado, que a gente estudou, estava sendo substituído
pelo real, tinha uma mudança acontecendo ali.

TÓPICO 28

TÓPICO 29

TÓPICO 30

Foi aí que a gente percebeu que o negócio era discutir atividade, discutir sala de aula, era conversar com elas sobre o que
elas estavam fazendo. Isso que está aproximando a gente delas, não é, meninas?

TÓPICO 31

TÓPICO 32

TÓPICO 33
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