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RESUMO  

 
Este estudo investigou o projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes 
colaborativas de aprendizagens‖, cujo foco centrava-se na capacitação de 
coordenadores formadores e nas práticas de leitura nas escolas, sendo 
desenvolvido em um município no interior do sudeste do Pará. Objetivou-se, com o 
presente trabalho, analisar as diretrizes e fundamentos do projeto de formação 
continuada no contexto escolar de Ensino Fundamental, que promoveu a ação e 
interação colaborativa do professor com o coordenador pedagógico em um processo 
de reflexão didática. Trata-se de uma pesquisa de campo em caráter qualitativo, que 
visa responder a seguinte pergunta: como a formação continuada em contexto 
mediou o trabalho do professor ao coordenador pedagógico em um processo de 
reflexão didática vinculado às questões pedagógicas locais e acompanhamento das 
aprendizagens dos alunos? Para a coleta de dados, optou-se pela pesquisa 
documental e aplicação de questionários em um grupo de professores, 
coordenadores pedagógicos, gestores e professor formador. Selecionou-se uma das 
escolas públicas participantes do projeto para realização de momentos de escuta 
aos docentes com ênfase em suas experiências formativas. A fundamentação 
teórica correlaciona os temas ―formação continuada‖ e ―práticas leitoras na escola‖, 
para isto, elencou-se autores clássicos nos referidos campos de conhecimento, além 
dos já trabalhados no projeto de formadores. Identificou-se que o conceito 
apresentado pelo projeto consolidou a escola como lócus de formação contínua do 
professor, firmando a identidade do coordenador pedagógico (CP) como formador 
em rede colaborativa. Inferiu-se que a ideia da formação permanente centrada na 
escola é uma possibilidade real e aplicável, pois promove ações colaborativas, 
sendo espaço de apoio e aprendizagem docente, através das reflexões didáticas das 
questões inerentes a sala de aula tendo como foco de todo processo o aluno. 
 
Palavras – chave: Formação de professores. Práticas colaborativas. Contexto 
escolar. Coordenador pedagógico. Leitura. 



  

ABSTRACT 
 
This study investigated the project "Training of Trainers: constituting collaborative 
learning networks," whose focus was on the capacity building of coordinators trainers 
and reading practices in schools developed in a city in the southeast of Pará. The 
objective of this study was to analyze the guidelines and foundations of the 
continuing education project in the elementary school context, which promoted the 
action and collaborative interaction between teachers and pedagogical coordinators 
in the process of didactic reflection. It is a qualitative field research that aims to 
answer the following question: how did continuing education in a context mediate the 
teacher's work to the pedagogical coordinator in the process of didactic reflection 
linked to local pedagogical issues and monitoring of students' learning? For data 
collection, it was chosen documentary research and the application of questionnaires 
in a group of teachers, pedagogical coordinators, managers, and teachers trainers. It 
was selected one of the public schools participating in the project to perform listening 
moments of teachers with emphasizing their formative experiences. The theoretical 
foundation correlates the themes "continuing training" and "reading practices in 
school"; for this, it was listed classical authors in the fields of knowledge, in addition 
to those already listed on the training project. It was identified that the concept 
presented by the project consolidated the school as a locus of continuous teacher 
training, establishing the pedagogical coordinator (PC) identity as a trainer in a 
collaborative network. It was inferred that the idea of a permanent school-centered 
training is a realistic and applicable possibility because it promotes collective actions, 
being a space for support and teacher learning, through didactic reflections of the 
issues inherent to the classroom, focusing on the whole process of the student. 
 
Keywords: Teacher training. Collaborative practices. School context. Pedagogical 
coordinator. Reading. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção. (FREIRE, 2021) 

  

 

1. Da origem do problema 

A escolha do tema desta pesquisa ocorreu a partir das minhas experiências1 

no campo da educação, primeiro como professora e posteriormente como 

coordenadora pedagógica, professora formadora e pesquisadora. Neste contexto de 

minha inserção no mundo da educação, e desde muito jovem acompanhando minha 

mãe, que atuou como professora alfabetizadora, constatei o valor da leitura e da 

escrita na vida do ser humano; bem como a importância do trabalho colaborativo por 

parte dos trabalhadores da educação no contexto escolar, em especial, quando esta 

é potencializada a partir da formação continuada. 

Ao iniciar o meu itinerário docente, depois de muito esforço e investimento 

profissional, foi possível concretizar sonhos idealizados e almejados por muito 

tempo. Assim sendo, pude alcançar resultados gratificantes na atuação docente, 

sobretudo no que se refere à formação dos meus alunos, que obtiveram 

aprendizados por meio de ações didáticas relacionadas aos seus interesses no 

campo esportivo2. Quando fui encaminhada para o trabalho no Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais, retorno para este seguimento não mais como filha de professora e 

ex-aluna e sim como coordenadora pedagógica responsável pelo acompanhamento 

docente.  

Atuar no campo da Coordenação Pedagógica no Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais, gerou-me, inicialmente, insegurança e questionamentos, depois 

inquietações e reflexões. Do itinerário docente ao exercício na coordenação 

pedagógica, observei que uma das maiores dificuldades dos meus pares nesta área 

estaria relacionada com a definição do papel do coordenador pedagógico na escola, 

fator este que influencia na relação entre professor e coordenador, tal como nas 

                                                 
1
 Para escrita do Capítulo Introdutório e Capítulo 2, optou-se pelo uso da primeira pessoa do singular 

por narrar às experiências e vivências da autora, objetivando traçar uma relação legítima entre prática 
e teoria. Em todos os capítulos seguintes, adota-se a primeira pessoal do plural. 
2
 Aprendizagens relacionadas à minha atuação como professora de Educação Física. 
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atribuições do coordenador pedagógico, uma vez que a pouca clareza quanto ao seu 

papel vem por persuadir diretamente nas ações pedagógicas referentes à 

aprendizagem dos alunos. 

Neste cenário, observei o constante trabalho relacionado à promoção das 

habilidades de leitura e escrita na escola mediante o principal objetivo do ensino nos 

anos iniciais que é a alfabetização dos alunos, tal como defende a BNCC ao pontuar 

que ―[...] nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve 

ser o foco da ação pedagógica‖ (BRASIL, 2017, p. 61). Todavia, tornou-se 

preocupante, pois, mesmo havendo grande investimento por parte da equipe 

docente quanto ao ensino e aprendizagem dos alunos para o desenvolvimento de 

suas habilidades alfabéticas, os alunos continuavam apresentando dificuldades 

quanto ao emprego das habilidades de leitura e escrita.  

Foi neste percurso de vivências e experiências docentes que ocorreu uma 

mudança memorável naquele município, no ano de 2017, quando a Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED convidou uma Professora, com vasta experiência 

em Gestão e Formação Continuada Docente, para atuar como Diretora de Ensino e 

Pesquisa. Nisto, mobilizou-se um grupo de professores para contemplar a equipe 

técnica do departamento de ensino e conduzir o projeto (intitulado ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖) idealizado e 

escrito pela Diretora de ensino. A ideia do projeto vislumbrou estruturar uma rede 

formativa cíclica vinculada às questões pedagógicas locais com vista à reconstrução 

da prática do professor e a qualificação da aprendizagem dos alunos, confirmando a 

identidade do Coordenador Pedagógico como Professor Formador e consolidando a 

escola como lócus de Formação Continuada3; a partir de uma proposta formativa de 

ação simultânea entre os estudos didáticos e a formação leitora de professores, 

alunos e coordenadores pedagógicos.  

O projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de 

aprendizagens‖4, apoiado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com a 

                                                 
3
 O conceito de Formação continuada colaborativa centrada no lócus escolar, tendo seu coordenador 

pedagógico como formador é trazido dos estudos de autores como Imbernón (2009), Domingues 
(2009, 2014), Gouveia (2012, 2014), Placco e Almeida (2012), dentre outros. Assim, as expressões 
contextualizadas nesta pesquisa, são fundamentadas nos estudos dos referidos autores. 
4
 O projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖ organizou 

propostas de trabalho referentes à formação continuada de coordenadores pedagógicos e 
professores da educação municipal, centradas no interior da escola, ação desenvolvida no município 
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finalidade de envolver todas as escolas de Ensino Fundamental do município, 

propunha uma ação em rede da zona urbana e região agrícola pertencente às 

limitações da cidade. O termo cíclico, utilizado nos referenciais do projeto ―Formação 

de Formadores‖, faz menção ao direcionamento da efetivação dos encontros, 

propostos para serem realizados bimestralmente. Sendo assim, os conteúdos de 

estudos de um encontro estiveram interligados aos conteúdos estudados no 

encontro seguinte, conferindo sempre continuidade nas aprendizagens e reflexões 

dos professores. Logo, tais temas sempre foram correspondentes às questões 

pedagógicas locais, bem como às problemáticas da sala de aula, agindo diretamente 

com foco no ensino e aprendizagem dos alunos.  

Interessada no ―saber-fazer do professor‖ (TARDIF, 2014, p. 9), a proposta 

formativa de formadores fomentou o envolvimento docente não apenas como 

ouvinte, mas como sujeito ativo e participativo, operando na reflexão e análise da 

sua própria prática com autonomia para voz e tomada de decisões durante todo 

processo (IMBERNÓN, 2009, p. 53). Em relação à legitimidade da identidade do 

coordenador pedagógico como formador5 (GOUVEIA, 2012, p. 34-35), o projeto 

propunha realizar encontros formativos com objetivos simultâneos: entre as 

reflexões dos estudos didáticos frente à temática Leitura e o trabalho de formação do 

professor atuando na coordenação pedagógica, refletindo sobre as particularidades 

inerentes a atuação do mesmo de modo a potencializar suas habilidades.  

Vislumbrada com a grandeza e complexidade dos planos e ações que foram 

apresentados na metodologia do projeto mencionado, eu, como educadora e 

pesquisadora, decidi que este seria o objeto de meu interesse investigativo. 

Avaliando todos os propósitos em que se pretendia atuar, elegeu-se como foco de 

observação e análise os aspectos voltados para as ações referentes à proposta de 

formação continuada colaborativa dos professores e coordenadores pedagógicos do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ação formativa desenvolvida com viés 

simultâneo dos estudos e reflexões didáticas e a formação de professores e alunos 

leitores. 

Nas formações continuadas de Formadores, os encontros para os 

                                                                                                                                                         
de Itupiranga-Pa, nos anos de 2017 a 2019. Todavia, para esta pesquisa, centralizamos nossa 
observação exclusivamente no seguimento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 
5
 O conceito apresentado nesta pesquisa sobre o coordenador pedagógico como formador, são 

fundamentados nos estudos de Gouveia (2012), dentre outros autores referenciados.  
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professores foram realizados no próprio contexto escolar, tendo seus coordenadores 

pedagógicos como formadores. Neste cenário, a equipe docente passou a refletir, 

discutir, estudar e planejar sobre a temática Leitura como objeto de ensino, 

articulando questões da prática à teoria, tendo como cerne a modalidade de leitura e 

o acompanhamento da aprendizagem dos alunos.  

Enfatiza-se que a presente pesquisa não aborda apenas a minha 

individualidade como autora, mas também registra as vivências de um coletivo de 

docentes no projeto ―Formação de Formadores‖, experiência que se tornou um 

marco memorioso para a cidade, local onde se centrou este estudo. Para tanto, 

aspirou-se traçar uma investigação apurada sobre quais foram os procedimentos e 

possibilidades para desenvolvimento da formação continuada colaborativa6 

(GOUVEIA, 2012, p. 44- 46) dos professores com os coordenadores pedagógicos 

dos anos iniciais, centrada no próprio espaço escolar, de modo a gerar reflexão 

didática sobre a práxis docente, além de instigar a promoção da formação de 

professores e consequentemente de alunos leitores.  

  

2. Objetivos e Propósitos da Pesquisa 

Como demonstrado no ponto 1 desta seção introdutória, a experiência 

formativa no projeto ―Formação de Formadores‖, vinculada ao acúmulo das emoções 

e aprendizados trazidos na bagagem, decorridos das vivências na trajetória docente, 

inspirara o surgimento desta pesquisa. A proposta formativa de Formadores em 

lócus realizou o atrelamento entre propósitos como a formação da identidade do 

coordenador pedagógico, a participação do professor por meio da reflexão didática 

das questões inerentes à sala de aula, além da formação leitora de alunos e seus 

professores. Essas são ações que justificam a escolha deste tema como elemento 

de investigação. 

Neste propósito, este estudo, centrado na linha de pesquisa Linguagem, 

Discurso e Sociedade, vinculado à temática “Formação de Professores de Educação 

Básica‖, tem como tema a ―Formação continuada de professores no Ensino 

Fundamental: etapas de construção de um projeto colaborativo no contexto escolar‖. 

O intuito desta perquirição foi chegar ao resultado sobre a questão problema: como 

                                                 
6
 O conceito de ―Formação continuada colaborativa‖ apresentados nesta pesquisa é fundamentado 

nos estudos de GOUVEIA (2012), dentre outros autores referenciados. 
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a formação continuada em contexto mediou o trabalho do professor ao coordenador 

pedagógico em um processo de reflexão didática vinculado às questões 

pedagógicas locais e ao acompanhamento da aprendizagem dos alunos?  

Intencionada a alcançar a conclusão desta problemática, foi direcionado um 

objetivo norteador no âmbito geral: analisar as diretrizes e fundamentos de um 

projeto de formação continuada no contexto escolar de Ensino Fundamental, que 

promoveu a ação e interação colaborativa do professor com o coordenador 

pedagógico em um processo de reflexão didática. 

Quanto aos objetivos específicos, aspirou-se e realizou-se a análise sobre a 

organização do trabalho pedagógico elaborado no projeto ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖, desenvolvido no 

município de Itupiranga no Pará, frente aos seus fundamentos, diretrizes e ações 

para realização de um processo formativo colaborativo. Refletiu-se sobre os 

conteúdos didáticos e estratégias formativas desenvolvidas pelos educadores 

objetivando um viés simultâneo entre a formação didática e a formação leitora dos 

professores e consequentemente dos seus alunos. Promoveu-se oportunidade de 

escuta aos professores e coordenadores pedagógicos, possibilitando o expressar de 

vozes sobre as questões inerentes à formação continuada e ao trabalho colaborativo 

entre docente e CP. E, por fim, demonstrou-se o reconhecimento do espaço de 

formação continuada em contexto como importante ambiente para reflexão das 

questões inerentes ao campo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Caro leitor, 

tais objetivos serão expostos e refletidos de forma detalhada no decorrer desta 

dissertação.  

Compreende-se que a reflexão crítica sobre a prática (FREIRE, 2021, p. 40), 

presente no modelo de formação continuada permanente e colaborativa, serve como 

base, apoio, espaço de valorização e troca de experiências entre os educadores, de 

modo a promover reflexão sobre a própria prática e os seus resultados vigentes, 

assim, a ressignificação da didática pode se tornar possível (FUSARI, 2009, p. 17). 

Como argumenta Lerner (2002, p. 43), ―[...] é necessário realizar investigações 

didáticas que permitam estudar e validar as situações de aprendizagem que 

propomos, aperfeiçoar as intervenções de ensino, apresentar problemas novos que 

só se fazem presentes na sala de aula‖. Pode-se afirmar que a reunião de diversas 

teorias num estudo científico deve servir para que o leitor possa comparar 
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informações de diferentes fontes, assim como nos interessa neste estudo. 

Argumentos sugeridos por Lakatos (1991): 

 
O objetivo das teorias é compreender e explicar os fenômenos de um/a 
forma mais ampla, através da reconstrução conceitual das estruturas 
objetivas dos mesmos. Dessa forma, de um lado, a compreensão e a 
explicação estabelecem as causas ou condições iniciais de um fenômeno e, 
de outro, proporcionam derivação, tanto de consequências quanto de 
efeitos, e, assim, possibilitam a previsão da existência ou do comportamento 
de outros fenômenos. (LAKATOS, 1991, p. 98) 
 

Portanto, para sustentar as reflexões teóricas que baseiam este estudo, 

foram priorizados autores nacionais e estrangeiros, dos estudiosos clássicos aos 

contemporâneos, além de trazermos para a pesquisa autores que fundamentaram 

os estudos do projeto ―Formação de Formadores‖. Neste sentido, apresentamos 

sucintamente os contextos teóricos que fundamentaram esta pesquisa. No campo da 

formação continuada, recorremos a autores como Domingues (2014), Freire (2005; 

2021), Gatti (2008; 2013; 2015), Imbernón (2009; 2011), Libâneo (2014), Morin 

(2015), Pimenta (2011; 2012), além do conjunto de pesquisadores Placco e Almeida 

(2012), Placco et. al. (2015), Tardif (2014), dentre outros. Quanto à temática Leitura, 

utilizamos autores como Soares (2006; 2020a; 2020b), Zilberman (2003; 2009), Rojo 

(2009; 2015), Lajolo (2018), dentre outros. Dos autores que foram referência para os 

estudos nos encontros formativos de formadores, são eles: Brakling (2008a; 2008b; 

2008c), Gouveia (2012), Lerner (2002), Solé (1998), dentre outros. 

 

3. Da organização deste trabalho 

Nesta pesquisa, discute-se sobre a formação continuada de professores ao 

refletirmos suas contextualizações teóricas por meio da análise de um projeto real de 

formação continuada em contexto, pontuando de que forma foi possível a realização 

de um plano formativo que represente os interesses educacionais e socioculturais de 

uma comunidade, podendo servir de ascendência para outras instituições educativas 

pensarem a construção de seus planos no campo da formação continuada docente.  

Como explicado na seção anterior, a organização deste trabalho foi pensada 

de modo a priorizar a melhor compreensão do leitor, posto isto, inicialmente 

apresenta-se o contexto metodológico, caracterizando o cenário e os sujeitos da 

pesquisa, em seguida, apresenta-se as discussões teóricas e, posteriormente, a 

análise dos dados, bem como informações que serão referenciados por capítulos. 
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No Capítulo 1 – ―Metodologia e contexto da pesquisa‖, será descrito o 

percurso metodológico do contexto da pesquisa, descrevendo sobre as estratégias e 

os procedimentos empregados. Nesta continuidade, revelam-se os instrumentos 

eleitos para produção e análise de dados, propostas que serão embasadas 

didaticamente, de modo a explicar as realizações ao leitor, promovendo 

conhecimento sobre os caminhos escolhidos para guiar este estudo. 

No Capítulo 2 – ―Formação, identidade e construção da subjetividade de 

uma professora formadora‖, apresentamos o relato descritivo e analítico da 

experiência de formação identitária docente da autora desta pesquisa de modo a 

alinhar uma relação entre prática e teoria. Os saberes expressados sobre as 

experiências e construção da subjetividade de uma professora formadora têm como 

intuito refletir sobre as práticas docentes e os elementos que caracterizam o 

ambiente escolar do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

No Capítulo 3 – ―A formação continuada de professores – experiências e 

saberes que promovem a reflexão didática‖, fazemos uma discussão teórica sobre o 

tema formação continuada. Para isto, contextualiza-se sobre as diferentes 

tendências formativas no Brasil com foco na tendência reflexiva ponderando sobre 

as políticas que garantem a formação continuada como direito docente. Neste 

contexto, caracterizamos sobre a formação continuada no espaço escolar e 

apontamos sobre a influência desta abordagem para a relação colaborativa entre o 

professor e coordenador pedagógico de modo a promover ações de reflexão 

didática. 

No Capítulo 4 – ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas 

de aprendizagens em Itupiranga no Pará‖, apresentamos de forma abrangente e 

analítica sobre o projeto ―Formação de Formadores‖. Expõe-se as análises dos 

objetivos previstos nas diretrizes do referido projeto formativo. Realiza-se reflexão 

teórica sobre o conteúdo Leitura, tema comum definido no projeto; para isto, 

apresenta-se breve contextualização sobre alfabetização, letramentos sociais e os 

conceitos das modalidades de leitura. 

No Capítulo 5 – ―Apresentação e análise de dados‖, discorre-se sobre a 

produção e análises dos dados qualitativos. Inicialmente são revelados e analisados 

documentos legítimos produzidos durante o contexto formativo de formadores, tais 

como as diretrizes centrais do programa, síntese do percurso formativo, dentre 
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outros. Em seguida, promovemos considerações sobre as concepções pós-

encerramento do projeto de ―Formação de Formadores‖. Assim, descreve-se o perfil 

das instituições e dos sujeitos desta pesquisa, sendo eles gestores escolares, 

coordenadores pedagógicos, professores e a própria professora formadora 

idealizadora do referido projeto. Na continuidade, apresenta-se breve reflexão sobre 

as implicações frente aos direcionamentos formativos diante do contexto pandêmico 

da COVID-19 através das vozes do CP e professores, centrando foco em uma 

escola pública participante do projeto de ―Formação de Formadores‖.  

Por fim, no último capítulo desde estudo (Ponto 6), tecemos as 

considerações finais mediante os resultados desta pesquisa. Contudo, a escola é um 

laboratório ativo de experiências educativas diárias e precisa ser vista como um 

espaço não apenas de construção de saberes, mas de investigação, pesquisa, 

objeto da ciência. É preciso incentivar, levar a diante o interesse dos educadores ao 

descobrimento, reflexão da própria prática, além da promoção das descobertas 

alcançadas em contexto. Assim, me sinto no dever de compartilhar a experiência no 

processo de ―Formação de Formadores‖, pois penso que servirá de base para outros 

educadores refletirem sobre suas práticas, bem como eternizar, através deste 

escrito, os esforços educativos de uma comunidade. 
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1. METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA 

 
A leitura, um dos fatores decisivos do estudo, é imprescindível em qualquer 
tipo de investigação científica. (MARCONI; LAKATOS, 2021).  

 

Nesta seção apresentamos como foi o percurso metodológico e o 

desenvolvimento da pesquisa por meio do itinerário da autora em seu exercício 

como pesquisadora. Enxergar-se enquanto pesquisadora é um processo desafiador, 

de grandes ressignificações e trabalho diário no que se refere a autoconfiança e 

motivação. Sobretudo, porque comumente associamos a figura do pesquisador às 

ciências experimentais7, pois, como explica Bazzanella (2013, p. 13), ―de súbito, 

nossa mente fica recheada de imagens de cientistas, vestidos de branco em 

sofisticados laboratórios e realizando toda sorte de experimentos‖. 

Destarte, as dificuldades para o professor como pesquisador ocorrem não 

apenas ao este se enxergar como cientista, mas também na tentativa de atuar como 

tal, visto que há pouco incentivo e capacitação para que os docentes possam 

aprimorar os seus conhecimentos neste território, fator este que representa algumas 

condições de bloqueio e inibição dos educadores neste campo. Todavia, 

entendemos que a escola é um grande laboratório de conhecimento diário, 

necessitando, mormente, de um olhar sistematizado sobre a prática docente, tal 

como defende Bazzanella: 

 
Entre professores, é de extrema importância a prática da pesquisa, pois a 
interação com as diferentes realidades e indivíduos com que o professor se 
defronta no dia a dia faz do professor alguém que precisa interagir de 
maneira mais dinâmica possível. Neste sentido, o professor precisa 
qualificar o seu olhar para perceber os nexos particulares dos processos e 
dos indivíduos com que lida diariamente. (BAZZANELLA, 2013, p. 16) 
 

Assim, para se pensar a elaboração de uma pesquisa, faz-se necessário o 

levantamento de questionamentos que aspirem por resultados, pois ―pode-se definir 

pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

fornecer respostas aos problemas que são propostos‖ (GIL, 2017, p. 17). Posto isto, 

por meio das descobertas na experiência docente, reconhece-se a necessidade do 

investimento em saberes acadêmicos para que os educadores se tornem 

investigadores do seu próprio fazer, compreendendo que a teoria é um instrumento 

                                                 
7
 Segundo Bazzanella (2013, p.13), uma visão construída dentro da modernidade, trata-se da 

associação da ―pesquisa‖ como algo intrínseco a cientistas em laboratórios, restringindo-se, assim, a 
ideia de pesquisa às ciências experimentais e aos técnicos. 
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de alicerce para a prática na educação. Isto por que: 

 
O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 
compreender os contextos teóricos, sociais, culturais, organizacionais e de 
si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para 
nele refletir, transformando-os. (PIMENTA, 2012, p. 49) 
          

Além disso, a pesquisa no campo escolar propicia um espaço para que os 

docentes da educação básica recebam evidência, pois, ao se tornarem 

protagonistas de uma investigação, legitimam a relação entre teoria e prática. Como 

dito inicialmente, os professores em sala de aula possuem sabedorias inestimáveis 

e, caso não tenham oportunidades para desenvolverem suas pesquisas, tais 

saberes acabam por tornarem-se restritos ao seu espaço de atuação. Cientes disso, 

oferecemos no presente trabalho destaque aos saberes advindos da práxis docente8 

(TARDIF, 2014, p. 36-37), possibilitando a oportunidade para que outros educadores 

e estudiosos conheçam mais sobre a realidade escolar por meio desta investigação.  

Para direcionar este estudo metodológico, baseamo-nos em fontes teóricas 

como Gil (2017) e as autoras Marconi e Lakatos (2002, 2003, 2021), que possuem 

um estudo abrangente sobre metodologia científica. Do mesmo modo, nos 

fundamentamos em Gerhardt e Silveira (2009), grupo de estudiosos que 

demonstram como conduzir uma pesquisa científica. Também consideramos os 

trabalhos de Demo (2006) pela razão que o autor levanta sobre o princípio científico 

e princípio educativo, pontuando sobre a relação entre os dois campos.  Além 

destes, alcançamos suporte teórico em outros autores, que são revelados no 

decorrer do capítulo. 

Contudo, para todos aqueles que iniciam timidamente o seu percurso no 

campo investigativo, e que buscam suporte para determinar seus procedimentos 

metodológicos, apresentamos o presente itinerário de estudos, elaborado de forma 

ética e responsável, e que possibilitou o direcionamento da presente perquirição.  

 

1.1 Apresentação da pesquisa  

Considerando que as experiências da autora inspiraram este estudo, 

compreendemos que o surgimento dessa pesquisa ocorreu de forma empírica e 

transcendeu para a construção do conhecimento científico. Como explica Gerhardt e 

                                                 
8
 O termo ―práxis docente‖ é encontrado nos estudos de Tardif (2014), conjuntura em que o autor 

apresenta considerações sobre os saberes docentes advindas da prática. 
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Souza (2009, p. 18), o conhecimento empírico é aquele que ―adquirimos no 

cotidiano, por meio de nossas experiências‖. Enquanto o conhecimento científico 

ocorre por meio ―da determinação de um objeto específico de investigação; e da 

explicitação de um método para essa investigação‖. 

Nesta conjuntura, o percurso desta pesquisa tem seu início com a 

participação da autora deste estudo no projeto ―Formação de Formadores‖ 

(desenvolvido entre os anos de 2017-2019). Neste período, participamos do conjunto 

de ações formativas realizadas por meio do referido projeto, fazendo-nos presente 

nos encontros para coordenador pedagógico, como também nas formações em 

contexto escolar (movimento este que possibilitou um diálogo informal produtivo 

entre os participantes). Com o encerramento do projeto de formadores, foi o ensejo 

para que essa pesquisa emergisse. Conduzindo um estudo de abordagem 

qualitativa, presumindo que este tipo de abordagem trouxesse eficiência para 

alcançar os objetivos propostos pela presente perquirição, uma vez que estes se 

caracterizam por ―[...] compreender um fenômeno em seu ambiente natural, onde 

esses ocorrem e do qual fazem parte‖ (KRIPKA, SCHELLER e BONOTO, 2015, p. 

57).  

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos de pesquisa adotados 

para se chegar à resposta do problema em questão, optou-se pela modalidade 

bibliográfica, documental e de campo. Procedimentos que foram fundamentados de 

acordo com os estudos de Marconi e Lakatos (2002, 2003, 2021), do grupo de 

estudiosos reunidos por Gerhardt e Silveira (2009), dentre outros. Diante do 

planejamento científico, frutificado pelas observações participativas no conjunto de 

ações formativas desenvolvidas pelo projeto ―Formação de Formadores‖, convidou-

se um grupo de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e a 

professora formadora idealizadora do projeto formativo para contribuir na produção 

de dados no presente trabalho.  

Logo no primeiro contato, sendo realizado de modo presencial e sem um 

roteiro de abordagem definido, tivemos como objetivo explicar a proposta do trabalho 

em questão aos sujeitos convidados. Diante disso, todos se colocaram à disposição 

para participação nesta perquirição. Para produção de dados, mediante o trabalho 

com a pesquisa de campo unindo as diretrizes da pesquisa documental, trabalhamos 

com a estratégia da documentação direta. Marconi e Lakatos (2003, p. 186) 
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ressaltam que ―a documentação direta se constitui, em geral, no levantamento de 

dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem‖. Nosso roteiro previa visitas 

programadas às escolas municipais de Ensino Fundamental, onde se encontravam 

lotados os servidores que participaram do presente estudo. Naquela época, 

intencionou-se fazer uma sondagem e observalção frente ao desenvolvimento das 

ações formativas diante do encerramento do projeto ―Formação de Formadores‖. 

Após o encerramento da capacitação, houve um grande e tempestuoso 

acontecimento em nível mundial:  

 
Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, surgiu o primeiro 
caso de uma doença respiratória causada pelo Coronavírus, da síndrome 
respiratória aguda grave. Inicialmente, acreditava-se tratar de um problema 
local e só em 11 de março de 2020, quando a contaminação mostrava os 
seus efeitos na Europa e nas Américas. No Brasil, o primeiro caso foi 
diagnosticado em 25 de fevereiro. A Organização Mundial da Saúde – OMS 
declarou que se tratava de uma pandemia e o isolamento social foi indicado 
como a mais eficiente estratégia para enfrentar o vírus [...] (COUTO, 
COUTO e CRUZ, 2020, p. 202) 
 

Denominada como pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo 

coronavírus, como estratégia de prevenção, ―a OMS, diversos governos e 

instituições indicaram o distanciamento e o isolamento social‖ (COUTO, COUTO, 

CRUZ, 2020, p. 206), plano que reconfigurou todas as relações mundiais, incluido o 

campo educacional. Como explanam Oliveira e Souza (2020, p. 18), ―[...] a pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19) colocou o sistema educacional numa espécie de 

‗sinuca de bico‘‖. Isto porque, de uma hora para outra, visando respeitar o 

distanciamento social e, também, o direito do aluno ao acesso à educação básica, 

foi necessária a efetivação do ensino na modalidade à distância. Como argumenta 

Moreira, Henriques e Barros (2020, p. 352): 

 
Mas ninguém, nem mesmo os professores que já adotavam ambientes 
online nas suas práticas, imaginava que seria necessária uma mudança tão 
rápida e emergencial, de forma quase obrigatória, devido à expansão do 
COVID 19. (MOREIRA, HENRIQUES e BARROS, 2020, p. 352) 
 

Diante deste cenário alarmante e inesperado, este estudo prosseguiu com a 

investigação, organizando novas configurações no que se refere ao plano de 

produção de dados. Diante das condições, acompanhando as questões frente ao 

encerramento do projeto ―Formação de Formadores‖, ocorrido no final do ano de 

2019, e na finalidade de coletar dados referentes às percepções dos participantes do 

projeto e da pesquisa, planejamos e aplicamos questionários aos grupos 
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selecionados. Para composição das perguntas, utilizamos as classificações aberta e 

fechada. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 204), as perguntas abertas ―permitem 

ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões‖, 

enquanto as perguntas fechadas possuem alternativas fixas com opções 

predeterminadas. 

Para elaboração dos questionários, entrelaçamos os temas formação e 

experiência docente, associando-os à participação destes no projeto ―Formação de 

Formadores‖ e, por último, também incluímos como assunto os efeitos destas 

experiências para a formação leitora dos professores e de seus alunos. Para 

aplicação deste material, mediante o contexto pandêmico, adotamos como 

estratégia a utilização de recursos tecnológicos confiáveis e seguros. Deste modo, 

para envio e recebimento dos questionários, realizamos contato através de 

ferramentas tecnológicas, tais como os WhatsApp e e-mail. 

O contato com a professora idealizadora do projeto de formadores 

possibilitou o acesso aos documentos originais que descrevem a estrutura e 

diretrizes do projeto ―Formação de Formadores‖9 tal como a síntese do percurso 

formativo entre os anos 2017 a 2019, além de dados da avaliação produzida pelos 

CPs sobre a participação no projeto formativo e outras informações que tivemos 

acesso após coleta dos questionários. Nesta conjuntura, o diálogo com os CPs 

também promoveu frutos significativos, uma vez que os educadores nos forneceram 

seus cadernos pessoais utilizados durante os encontros de ―Formação de 

Formadores‖. Algumas imagens e registros coletados nestes cadernos serão 

apresentados e analisados neste estudo. 

No contexto pandêmico, as Diretrizes da Educação Nacional prevê a 

organização e transposição de ―metodologias e práticas pedagógicas típicas dos 

territórios físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por ensino 

remoto de emergência‖ (MOREIRA, HENRIQUE, BARROS, 2020, p. 352). Sendo 

assim, no município foco desta investigação, entre os anos de 2020 e 2021, as 

práticas pedagógicas das escolas ocorreram através do formato remoto10 e, 

                                                 
9
 Partes dos documentos mencionados serão apresentados e analisados durante a dissertação. 

Alguns materiais constarão na seção apêndice, a fim de ilustrar fatos mencionados, propondo ao 
leitor a oportunidade de análise documental. 
10

 Em resumo, Charczuk (2020, p. 5) explica que no ensino remoto há ―[...] a transposição do trabalho 
presencial para um espaço digital ou impresso.‖ 
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posteriormente, através do ensino híbrido11, aderindo à nova configuração 

recomendada no arranjo semipresencial. Na continuidade da presente perquirição, 

permanecemos com o procedimento científico na modalidade da pesquisa de 

campo, elegendo como cenário investigativo uma única escola pública participante 

do projeto ―Formação de Formadores‖. Tal instituição também fez parte da primeira 

apuração de dados da nossa investigação. Nesse ponto, no final de 2021 

intencionamos retomar o trabalho de campo para realizar um momento de escuta 

dos docentes e da coordenação pedagógica da escola na finalidade de 

compararmos tais informações com as impressões dos sujeitos registradas na época 

da conclusão do projeto ―Formação de Formadores‖. Ressaltamos que o contato 

com os educadores ocorreu respeitando as normas de distanciamento social, o uso 

de máscaras e a apresentação de comprovantes vacinais. 

Para produção de dados neste ponto, adotou-se como instrumento de 

pesquisa a aplicação de grupo focal (GF) a um conjunto de professores e entrevista 

semiestruturada a uma coordenadora pedagógica. Segundo Souza (2019, p. 53), 

―GF é uma ferramenta de pesquisa que coleta dados através da interação do grupo 

acerca de um tópico proposto por um pesquisador (moderador, facilitador)‖. Nesta 

estratégia, formam-se grupos considerando o ambiente dos sujeitos participantes da 

pesquisa e, através do tema proposto, é promovida a interação dos participantes. 

Como pontua Mendonça e Gomes (2017, p. 54), quanto à escolha ―[...] de critérios 

definidos para a formação do GF, o pesquisador deve propiciar um debate aberto‖. 

Para o direcionamento das questões, tanto da entrevista quanto do grupo focal, 

desenvolvemos os temas através de eixos articuladores que conduziram o enredo 

das perguntas. A linguagem dos conceitos considerou o ambiente de atuação dos 

participantes, empregando termos utilizados nos encontros formativos de 

―Formações de Formadores‖, familiaridade esta conquistada através da relação 

entre pesquisador e participantes por meio das observações diretas (MANZINI, 

2003, p.13). 

Optamos pela aplicação da entrevista ao coordenador pedagógico e GF aos 

professores em formato com perguntas abertas. Tais estreistas foram aplicadas de 

modo presencial e gravadas com auxílio de aparelho tecnológico. Todavia, embora 

                                                 
11

 Bacich (2016, p. 679) explica que as definições de ensino híbrido referem-se à convergência entre 
o modelo de aprendizagem do ensino presencial e o modelo online.  
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houvesse um roteiro planejado direcionado por eixos articuladores, seu 

desenvolvimento ocorreu na modalidade de diálogo de modo a promover 

sentimentos de liberdade para o entrevistado construir suas narrativas, evitando se 

prender ao roteiro (DEMO, 2001, p. 32). O intuito foi criar um momento de confiança 

e descontração para que o entrevistado se sentisse confortável em falar livremente 

sobre suas experiências. Nosso método se fundamentou no conceito de objetivo da 

entrevista explanado por Marconi e Lakatos (2003, p. 196) frente à ―determinação 

das opiniões sobre os ‗fatos‘. Conhecer o que as pessoas pensam ou acreditam que 

os fatos sejam‖. 

Para a transcrição das falas, nos apoiamos nos estudos de Marcuschi (2003, 

p. 9) sobre a Análise da Conversação (AC), ao considerar os detalhes verbais, 

impressões, entonações na fala, dentre outros elementos apontados pelo autor, 

sendo fidedígnos com a fala do entrevistado. Neste sentido, como ressalta Whitaker 

(2000, p. 149), ―[...] quando as pessoas falam não estão escrevendo, logo não 

podem cometer erros ortográficos que lhe são atribuidos na transcrição‖. Assim, 

confiamos no leitor para compreensão do discurso em sua originalidade, uma vez 

que respeitamos os registros infomais, sejam orais ou escritos, que não estejam 

adequados a norma culta, uma vez que o gênero entrevista possibilita esta iniciativa, 

e por respeitar o português brasileiro em seus diferentes dialetos12.  

Por fim, para a análise de todos os dados produzidos, utilizamos a técnica 

Análise de Conteúdo. Segundo Guerra (2014, p. 38), este procedimento ―[...] é uma 

técnica de tratamento de dados coletados, que visa à interpretação de material de 

caráter qualitativo, assegurando uma descrição objetiva, sistemática e com a riqueza 

manifesta no momento da coleta dos mesmos‖. Quanto às amostras dos dados 

quantitativos em demonstrativos, elas se apresentam de forma analítica organizadas 

em tabelas, imagens e organogramas.  

 

1.2 Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

Nesta seção apresentamos os sujeitos participantes da pesquisa, 

preocupando-nos com a legitimidade dos fatos, a ética e a demonstração verossímil 

dos resultados observados. Nesta perspectiva, este estudo trabalha prezando pelas 

                                                 
12

 Aqui o termo ―dialeto‖ é trazido dos estudos de Mané (2012, p. 43). Segundo o autor, ―O termo 
dialeto é usado para descrever uma variedade da língua‖, fazendo referência a fala informal. 
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normas referentes à ética científica, tendo recebido autorização dos sujeitos 

envolvidos para consentimento de publicação, informações explicadas e assinadas 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todo material 

coletado durante a observação participante foi trabalhado de forma a respeitar a 

identidade dos sujeitos, ressaltando que todos os participantes foram informados 

sobre a posição da autora como pesquisadora e as intenções de seu estudo.  

 
O objetivo inicial seria ganhar a confiança do grupo, fazer os indivíduos 
compreenderem a importância da investigação, sem ocultar o seu objetivo 
ou sua missão, mas, em certas circunstâncias, há mais vantagem no 
anonimato. (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 194) 
 

Os encontros de ―Formação de Formadores‖, em Itupiranga – PA, ocorreram 

no auditório13 localizado no espaço físico da Secretaria de Educação (SEMED), 

ambiente geralmente escolhido para reuniões e encontros abrangendo um grande 

número de pessoas. Observamos que o foco do projeto não foi realizar ações no 

espaço da secretaria, mas utilizar o ambiente que, de praxe, é de uso do setor da 

Educação para formações, reuniões, estudos, palestras, dentre outros eventos. 

Referente aos encontros de formação continuada dos professores, direcionados por 

meio do projeto de formadores, eles ocorreram no próprio espaço escolar, tal como 

previsto no objetivo do projeto em questão: consolidar a escola como lócus de 

espaço formativo. Observou-se que cada escola realizava seu próprio encontro de 

formação continuada tendo seus coordenadores pedagógicos locais como 

mediadores do processo formativo.  

Nesta conjuntura, na abordagem inicial de produção de dados, esta 

pesquisa elegeu quatro escolas integrantes do projeto de ―Formação de 

Formadores‖ para participação. Todas as instituições em questão fazem parte do 

município de Itupiranga, sendo três escolas da sede urbana e uma escola localizada 

no campo, zona agrícola da região. O município é situado no sudeste paraense, 

contabilizando 73 anos de emancipação, localizado no norte brasileiro, e sua 

população, de acordo com o último censo compartilhado pelo site IBGE em 2020, é 

de 53.3555 habitantes14.  

                                                 
13

 Por se tratar de um espaço de uso comum dos educadores, não utilizamos nome fictício para 
representar o ambiente do auditório da SEMED. 
14

 As informações foram coletadas no site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/itupiranga/panorama 
Acessado em 19 de agosto de 2021. 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/itupiranga/panorama
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A respeito dos participantes da pesquisa, na primeira abordagem de coleta 

de dados, feita com o uso de questionários, selecionamos de cada escola 

participante um coordenador pedagógico e um professor, totalizando quatro duplas 

de educadores. Também contribuíram para a coleta de informações os gestores 

escolares, que responderam os questionários relacionados à temática da estrutura 

educacional e contextos das instituições.  

Para concluir com os objetivos finais deste estudo, frente à abordagem com 

o grupo focal e entrevista, elegeremos como cenário investigativo uma das escolas 

públicas municipais participantes do projeto ―Formação de Formadores‖ e do 

processo de coleta de dados na abordagem iniciail. Sendo assim, continuaremos a 

utilizar os nomes fictícios representados na primeira abordagem, acrescentando 

nomes fictícios também aos novos participantes da pesquisa. Deste modo, farão 

parte desta fase uma coordenadora pedagógica e quatro professoras do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais.  
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2. FORMAÇÃO, IDENTIDADE E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE 
DE UMA PROFESSORA FORMADORA 

 

O desenvolvimento do saber profissional é associado tanto às suas fontes e 
lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção. 
(TARDIF, 2014) 
  

2.1 Identidades docentes: saberes e reflexões 

Sou filha de uma professora de trajetória simples e sublime. Ainda muito 

jovem, minha mãe assumiu suas primeiras turmas de alfabetização em meados dos 

anos 1980 no interior do sudeste do Pará. Na época, o corpo docente da sua 

instituição de trabalho se constituía por diretora, secretária, professores e equipe de 

apoio. Os professores eram, em sua maioria, jovens mulheres, sem muita 

experiência profissional e sem formação acadêmica aprofundada, contando apenas 

com a formação em magistério15. Para Martins (2016, p. 3), ―no Brasil e, 

principalmente, na região Amazônica, muitas professoras iniciam sua 

profissionalização ainda quando em período de formação universitária e, muitas 

vezes, antes mesmo de iniciarem um curso de licenciatura‖. 

Cresci neste cenário, correndo pelo espaço físico escolar, explorando livros, 

interagindo com os alunos, curiosamente experimentando e participando da 

construção dos diversos materiais pedagógicos que eram confeccionados à mão. 

Nos sábados alegres e animados, regados pela autonomia e ação colaborativa entre 

os pares, a equipe docente se reunia na escola para planejamento das aulas e 

impressão das atividades escolares por meio do uso do mimeógrafo, que exalava o 

―cheiro de escola‖ no ar. O intenso contato com os livros e a participação nas 

práticas de leitura realizadas na escola contribuiu para meu ligeiro processo de 

alfabetização, tornando-me uma leitora aos três anos de idade e instigando-me aos 

sonhos e aspirações da vida: queria tornar-me professora, tal qual minha mãe. 

Minha primeira imersão no mundo acadêmico foi através da licenciatura, 

inicialmente, em Educação Física, porém, as circunstâncias da época relacionadas 

aos aspectos financeiro e familiar, bem como a distância geográfica, eclodiram no 

trancamento do curso ainda no quarto período. Os sonhos continuavam vivos! 

Intercalando estudos autodidatas e trabalho, alcancei mais uma vitória através do 

                                                 
15

 Tratava-se de uma capacitação vinculada ao ensino médio, proposta para aqueles que desejavam 
lecionar. 
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exame classificatório para entrada na universidade pública, desta vez para cursar 

Licenciatura em Pedagogia.  

A relevância destes fatos transcende o contexto pessoal, pois narra não 

apenas o meu anseio, mas reflete a estima de uma parcela dos docentes que, 

naquela época, também almejavam alcançar a formação inicial, revelando elementos 

do contexto educacional do município foco desta pesquisa. Isto porque, no mesmo 

ano de início da minha formação acadêmica, uma porcentagem significativa dos 

professores que já lecionavam no ensino básico municipal também iniciava a sua 

primeira graduação através do Programa Federal Parfor16, ofertado pelas 

universidades públicas visando o estimulo à graduação para professores já atuantes 

na educação básica e que possuíam apenas o magistério. Segundo Cardoso e 

Nunes (2017, p. 56), ―o Governo Federal designou a Política Nacional de Formação 

de Professores do Magistério da Educação Básica por meio do Decreto nº 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, constituindo, com essa política, o Parfor‖. Como descrito 

abaixo:  

 
Art.1º Fica instituído o Plano Nacional de Formação dos Professores da 
Educação Básica, uma ação conjunta do MEC, por intermédio da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
em colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios e as Instituições Públicas de Educação Superior 
(IPES), nos termos do Decreto 6.775, de 29 de janeiro de 2009, que institui 
a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica, com a finalidade de atender à demanda por formação 
inicial e continuada dos professores das redes públicas de educação básica. 
(BRASIL, 2009, p. 1) 
 

Gatti (2013), em sua pesquisa sobre as novas políticas de formação para 

docentes da educação básica, cita o Parfor buscando argumentar sobre suas 

finalidades. A autora pontua que o programa: 

 
[...] compreende um conjunto de ações do MEC em colaboração com as 
secretarias de educação de estados e municípios e Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas para ministrar cursos superiores a professores em 
exercício em escolas públicas que não possuem a formação adequada 
prevista pela LDB. (GATTI, 2013, p. 61) 
 

É importante ressaltar que essa experiência na educação ocorrera no ano de 

2010 e parte significativa dos professores que alcançavam sua primeira graduação 

através do programa Parfor já possuía experiência na docência, o que torna este 

                                                 
16

 Parfor: Plano Nacional de Formação de Professores. 
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cenário meritório para o corpo educacional do município. Não somente jovens 

estudantes, tal como eu, iniciavam sua trajetória acadêmica, mas também partes dos 

docentes do município atingiam uma nova roupagem, recebendo, com valor 

emocional e moral, depois de anos de experiência profissional, enfim, o terceiro 

grau. Tendo vivido um contexto semelhante, estava minha mãe, que concluiu o 

ensino superior, tornou-se professora efetiva do estado e lecionou por anos até 

chegar o dia de sua aposentadoria. Neste etinerário, o diploma acadêmico se 

tornava uma coroação simbólica para aqueles educadores diante de suas trajetórias 

de vida profissional em sala de aula.  

Outro ponto relevante frente à experiência narrada é que, nesta 

circunstância, os papéis se invertem, pois não podemos chamar de formação inicial 

a primeira graduação destes profissionais, visto que eles já traziam consigo, além da 

formação do magistério e experiência em sala de aula, uma rica participação em 

formações continuadas de professores na região. Pierini e Sadalla (2012, p. 76) 

afirmam que ―[...] os sujeitos se formam constantemente na interação com o outro‖, 

neste sentido, além da bagagem na participação em encontros formativos e das 

vivências e aprendizagens construídas em coletivo, a prática de compartilhar e ouvir 

experiências entre professores tornou-se elemento fundamental para uma contínua 

formação e construção das identidades docentes. 

Por este ângulo, Domingues (2014, p. 65) ressalta que ―[...] a formação 

contínua na escola não assume caráter compensatório nem diminui a importância e 

a necessidade da formação inicial dos professores, concentradas nos cursos de 

Pedagogia e de licenciatura‖. Desse modo, entende-se que todo processo formativo 

é necessário, mesmo que a fase formadora do professor não tenha ocorrido de 

forma gradual da licenciatura aos encontros de formação continuada. Cada processo 

tem seu valor e importância para a qualidade na prática docente. No que diz respeito 

a minha prática, o vínculo acadêmico me proporcionou abertura para tentar uma 

vaga como docente no munícipio em questão, assim, no ano seguinte ao início da 

nossa jornada universitária, me tornei professora. Por dois anos atuei lecionando nas 

turmas do Ensino Fundamental Anos Finais e, também, prestando serviços na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE como professora de 

Educação Física. Meu desempenho profissional foi visto de forma positiva, tendo 

minha prática docente considerada como inovadora, fato este que transformou 
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minha jornada profissional. Diante disto, fui convidada para atuar na Coordenação 

Pedagógica de uma escola municipal de minha cidade nos segmentos da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

No contexto narrado temos uma situação bastante corriqueira no campo da 

Educação. Isto porque professores que se destacam em sua atuação profissional 

são convidados para assumirem posições de gestão e coordenação, visando 

melhoras positivas nas esferas em que atuarão. Outro ponto comum é a mudança 

de função sem uma preparação formativa anterior, como se para ser um bom 

coordenador pedagógico fosse ser um bom professor, mesmo se tratando de 

práticas e atribuições diferentes. Tal como menciona Placco e Souza (2012): 

 
As formas de ingresso na função, apesar de haver ingressantes por meio de 
concurso, caracterizam-se majoritariamente por convite da direção, 
indicação dos pares, transferência para instituições etc. Esses dados nos 
levaram a questionar o impacto na constituição da identidade profissional 
em uma função que não foi escolhida, para a qual não se foi preparado, 
sobretudo em relação às competências necessárias para exercê-la. 
(PLACCO, SOUZA, 2012, p. 17) 
 

Nesta nova situação, fui convidada propriamente para abraçar este novo 

cenário como coordenadora pedagógica, mesmo sem formação continuada 

específica na área. Domingues (2014, p. 52) argumenta que situações assim 

ocorrem devido ―[...] a associação que alguns fazem entre a função de professor e a 

de coordenador, como se, para o exercício do segundo, apenas a experiência 

docente pudesse ajudá-lo‖. Nesse sentido, podemos compreender que este é um 

dos fatores que tornam a experiência inicial na coordenação pedagógica complexa, 

despertando, muitas vezes, sentimentos como insegurança e desânimo.   

Toda prática profissional, quando educativa, exige superação de desafios. A 

prática escolar, por exemplo, é pautada em situações inesperadas e em pontos que 

vão além da sala de aula. Desafios com a estrutura escolar e as dificuldades em 

recursos para o ofício da profissão, bem como a necessidade do professor em 

acumular horas aulas que acarretam uma longa jornada de trabalho, são questões 

presentes na realidade do professor do ensino básico, especialmente dos setores 

públicos. Além de tais elementos, assumir desafios sem capacitação continuada na 

área possibilita o surgimento de outros sentimentos: a angústia pelo receio do 

fracasso ou o medo em parecer-se insensato e ilógico profissionalmente, o que 

tornam a consternação ainda mais acentuada.  



37  

Diante disso, indagações sobre a minha identidade profissional começaram 

a surgir: como me tornaria uma professora coordenadora? Quais características na 

prática docente nos caracterizam como coordenadores pedagógicos? Qual a relação 

do trabalho do CP com o ensino e aprendizagem do aluno? Domingues (2014, p. 55) 

fala sobre as experiências dos coordenadores iniciantes, que se sentem angustiados 

e inseguros diante do ―[...] impacto no início do exercício da profissão, entre o que se 

imagina do trabalho e o que de fato ele é‖. Interrogações que continuaram a emergir 

durante minha experiência inicial, sejam por conta das novas atribuições ou pelo 

insuficiente subsídio administrativo que me orientasse a lidar com as eventualidades 

encontradas. As pesquisas de Silva (2012, p. 52) ―[...] tem demonstrado que, na 

dinâmica diária da vida das unidades escolares, prevalece o trabalho fragmentado, 

individual e solitário dos profissionais que nelas atuam‖. Logo, a dificuldade em 

encontrar um espaço adequado em que o profissional se sinta seguro para assumir 

seus anseios contribui para este trabalho eremítico. Além dos estudos conceituais na 

graduação, minha visão de coordenação pedagógica se dava das experiências no 

campo da docência, sendo que em todos os setores que lecionei havia um 

coordenador. Domingues (2014) explana sobre casos parecidos com o meu ao 

pontuar que: 

 
Os coordenadores utilizam-se, inicialmente, das suas experiencias na 
formação inicial, quando essas formações foram significativas, da vivência 
como professores, da experiencia de outros coordenadores pedagógicos e 
de cursos de formação contínua, alguns oferecidos pelo sistema e outros 
produto da busca pessoal de cada profissional como referências para sua 
atuação profissional inicial. (DOMINGUES, 2014, p. 38) 
 

O registro memorial, que retrata a atuação dos coordenadores pedagógicos 

em minha história, pinta o quadro de um profissional colaborativo ao trabalho do 

professor. Trata-se daquela figura que possui referências no que diz respeito ao 

processo pedagógico nas áreas educativas da instituição escolar conduzindo a 

escola com melhores direcionamentos: desde as ações pedagógicas a serem 

realizadas, bem como orientar e participar das interações entre famílias e docentes, 

direcionando os planejamentos escolares. Contudo, realizar estas articulações se 

tornava um verdadeiro desafio, uma vez que se espera este movimento numa 

perspectiva de liderança coletiva, afinal, coordenar não é uma ação isolada, tão 

pouco condutas de poder ou aconselhamento, mas sim impulsionar outros 

profissionais de forma positiva, instigando ações a serem desenvolvidas na 
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integração entre os educadores e a comunidade escolar. Não se trata de liderar a si 

mesmo, mas o processo pedagógico como um todo, uma vez que a qualidade de 

sua prática depende da ação do outro.  

Associado às inquietações que surgiam sobre qual, de fato, é o papel do 

professor como coordenador pedagógico, outro dilema que trouxe impasses 

consideráveis para minha prática inicial estava relacionado com as etapas em que o 

Ensino Fundamental é organizado. Na época, a maior parte da minha experiência 

docente havia sido efetivada no Ensino Fundamental – Anos Finais por meio do 

trabalho com crianças maiores de 10 anos, além de jovens e adultos. Ser 

encaminhada para coordenação pedagógica de uma instituição de ensino para 

crianças menores, com foco nos anos iniciais, levantou-me incitações e dificuldades 

inerentes àquele seguimento de ensino. Tal como pontua Domingues (2014, p. 59), 

―[...] compreender os modos de organização da cultura escolar em determinado 

sistema de ensino é um marco para o desenvolvimento do trabalho educativo‖. A 

linguagem e as propostas pedagógicas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais se mostraram bem particulares e intrínsecas daquela etapa de ensino, 

apresentando necessidades distintas dos saberes que eu carregava.  

Na continuidade desta reflexão, Domingues (2017, p. 55) pondera que ―nem 

sempre um profissional inexperiente é capaz de enxergar, uma realidade que 

impressiona pelos desafios, as possibilidades de um trabalho coerente e 

transformador‖, sendo assim, nesta experiência uniu-se a dificuldade de adaptação 

desta nova função e a nova etapa de trabalho. Duas necessidades se instalaram 

tanto relacionada à construção da minha nova identidade profissional quanto ao 

conhecimento didático e metodológico. Segundo Russo (2012, p. 31), a 

―aprendizagem é um processo de apropriação do conhecimento que só é possível 

com o pensar e o agir do sujeito sobre o objeto que ele quer conhecer‖, neste 

sentido, desenvolver propostas para o ensino e aprendizagem dos alunos da 

educação infantil aos anos iniciais significa não somente pensar os conteúdos e 

métodos de ensino, mas refletir sobre como os alunos aprendem e quais os 

instrumentos e recursos didáticos necessários para que esta aprendizagem 

aconteça. Neste seguimento se analisa desde conceitos teóricos que orientam as 

propostas metodológicas adotadas até a construção do ambiente alfabetizador para 

os alunos, além da produção de materiais didáticos que serão utilizados, tal como 



39  

cantinhos temáticos, organização da sala de aula, dentre outros. Telma Weisz, na 

nota de apresentação dos estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1999, p.xii), 

explica que não será o ambiente alfabetizador responsável pela alfabetização dos 

alunos, mas que tais instrumentos de alfabetização são fundamentais, desde que 

pensados com a intencionalidade de propiciar as interações dos alunos com a língua 

escrita. 

Com este novo experimentar, fui conhecendo elementos e termos próprios 

desta etapa de ensino. Na prática, notei que o alfabeto17 era um material 

imprescindível e presente em todas as salas de aulas: os professores que usavam 

as mesmas salas tinham uma espécie de combinado na construção e uso dos 

instrumentos para criação do ambiente alfabetizador, como cartazes, murais, 

cantinhos da leitura e da matemática, dentre outros, como contextualizado nos 

estudos de Russo (2013, p. 19-23). Ressalto que na época, em fase final da 

graduação, mesmo ainda inserida no ambiente de formação acadêmica, o 

desenvolvimento pedagógico na prática se mostrava como novidade fascinante para 

mim. Compreendi que estes conceitos são estratégias de ensino relacionadas à 

organização do tempo e das propostas em sala de aula. Sobre esta perspectiva de 

organização dos conteúdos, Lerner (2002, p. 87) argumenta que ―criar essas 

condições requer pôr em ação diferentes modalidades organizativas: projetos, 

atividades habituais, sequência de situações e atividades independentes e se 

articulam ao longo do ano escolar‖. Deste modo, tanto os projetos como as 

sequências de situações e atividades tornam-se um método de organização e 

articulação dos conteúdos e atividades no planejamento escolar.  

As rotinas permanentes são práticas empregadas diariamente pelos 

professores, como uma proposta habitual, a exemplo de fazer a chamada, ler o 

calendário, o alfabeto, os números, entre outras atividades. Dentro dessa rotina, está 

a leitura deleite, nomenclatura utilizada para as leituras sem fins didáticos, ler 

apenas por apreciação. Atividades permanentes são diferentes de atividades 

habituais. Esta última trata da organização do conteúdo de ―forma sistemática e 

previsível uma vez por semana ou por quinzena, durante vários meses ou ao longo 

                                                 
17

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o sistema de escrita representado em 
letras, denominado Alfabeto, é apresentado para as crianças. Assim, os docentes utilizam os mais 
diversos recursos na sua demonstração, tais como ilustração na parede da sala, em murais, em 
atividades escolares, jogos pedagógicos, dentre outros. 
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do ano escolar‖ (LERNER, 2002, p. 88). Outra estratégia pedagógica característica 

do cenário do Ensino Fundamental – Anos Iniciais é a avaliação diagnóstica dos 

alunos, proposta realizada para coletar e comparar em fichas diagnósticas 

informações sobre a aprendizagem dos discentes. As referidas fichas são um 

instrumento de interpretação da escrita dos alunos, sendo apresentadas nos estudos 

teóricos de Ferreiro e Teberosky (1999, p.43-44) sobre a construção da 

aprendizagem das crianças pequenas nas habilidades de leitura e escrita. Com base 

nestes estudos, Russo (2012, p. 32) explica que ―[...] o alfabetizando desenvolve um 

processo evolutivo de aprender a ler e escrever que passa por níveis diferenciados 

de conceitualização, reveladores das hipóteses que construiu‖, sendo caracterizado 

por níveis de aprendizagem. Para identificar estes níveis, Ferreiro e Teberosky 

(1999) citam a tarefa que lhes ajudou a verificar este processo: 

 
Apresentamos às crianças cartões com uma letra, com duas letras 
(formando sílabas ou palavras corretas), com três letras (idem), etc. A 
palavra mais longa constava de nove letras. Os cartões estavam escritos 
tanto em imprensa maiúscula como em cursiva. Além disso, havia três 
cartões que continham um número escrito em cada sílaba. (FERREIRO; 
TEBEROSKY; 1999, p. 43-44) 
 

Com esse embasamento, tornou prática dos professores do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais aplicar as fichas de diagnósticos como instrumento para 

sondar os níveis de aprendizagem dos alunos, ocorrendo de forma periódica, no 

início do ano letivo e continuamente em cada bimestre. É neste cenário que novas 

práticas e expressões se incorporaram ao meu fazer diário. Assim atua o professor 

dos anos iniciais, pois, como argumenta Imbernón (2011, p. 34), na docência, ―é 

necessário possuir diversas habilidades profissionais que se interiorizem no 

pensamento teórico e prático do professor mediante diversos componentes‖. 

Característica perceptível no campo da licenciatura em Pedagogia, em que o 

docente é habilitado para lecionar todos os componentes curriculares, salvo 

Educação Física, do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. Este também pode atuar 

na Educação Infantil, além dos cargos de gestão escolar, a exemplo da coordenação 

pedagógica, tratando-se assim de um arco enorme de competências e habilidades 

necessárias para desempenhar seu ofício.  

Não obstante, esses fatores diferem das características da fase do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, em que os alunos recebem um professor especialista 

por componente curricular, organizado por área de conhecimento, considerando 
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assim um maior desafio ao aluno, seja para ―acessar e interagir criticamente com 

diferentes conhecimentos e fontes de informação‖ (BRASIL, 2020, p. 58). 

Examinando pela ótica profissional, neste campo, o trabalho de cada professor se 

torna bem respectivo. Embora siga o currículo escolar e as propostas definidas no 

PPP, a prática docente e o direcionar desta prática são muito próprios de cada 

educador, sem necessitar de grande alinhamento e combinações entre os pares da 

mesma área do componente curricular.  

Em contrapartida, na fase do Ensino Fundamental – Anos Iniciais é 

priorizado o trabalho colaborativo entre os docentes, numa ação conjunta dos pares 

na produção de uma gama enorme de instrumentos e propostas pedagógicas que 

tenham como objetivo a aprendizagem dos alunos. Como pondera Zaccur (2009, p. 

89) sobre a apropriação da linguagem oral e escrita dos alunos, ―mais do que uma 

questão de método de alfabetização, trata-se de criar oportunidades para que a 

criança possa perceber o quanto a linguagem escrita abre possibilidades novas em 

sua vida‖. Com efeito, os professores fazem o que é possível para contemplar os 

direitos de aprendizagens dos alunos, de maneira criativa, lúdica e competente, 

entendendo que ―nosso trabalho vai muito além de ser uma simples transmissão de 

conteúdos e envolve não só o aspecto intelectual, mas também o físico e o mental‖ 

(RUSSO, 2012, p. 18). 

Nesta conjuntura, no contexto do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

também eram solicitadas outras responsabilidades ao CP, sendo esperado que ele 

direcionasse não apenas o trabalho pedagógico institucional, mas que trouxesse 

estratégias didáticas para cada componente curricular. Similarmente, eram 

requeridas atribuições ao CP postulando responsabilidades externas à sua área de 

trabalho, tal como controlar o comportamento dos alunos no intervalo entre aulas, 

imprimir e tirar fotocópias das atividades escolares, substituir os professores em sala 

de aula, caso estes viessem a faltar, organizar e planejar os eventos escolares, não 

apenas as ações pedagógicas, mas propostas comemorativas e reuniões 

administrativas, dentre outros afazeres. 

Considerando que ―[...] o profissional de educação é construtor de 

conhecimento pedagógico de forma individual e coletiva‖ (IMBERNÓN, 2011, p. 51), 

mesmo me reconhecendo em um processo de aprendizagem nesta vivência inicial 

como coordenadora, minha postura enquanto profissional sempre foi dinâmica e 
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cooperativa com o professor. Ter crescido em um ambiente escolar de ação mútua, 

autônoma e colaborativa, atrelado aos bons resultados no ensino e aprendizagem 

dos alunos, me faz acreditar que, mesmo com as dificuldades que permeiam o setor 

da educação pública, consisto com Souza e Placco (2012, p. 26) ao afirmar que a 

―[...] maneira de minimizar os efeitos de situações conflituosas e complexas que 

envolvem alunos e professores e gestores‖ é o trabalho colaborativo na escola. 

Na exepriência primeira como CP, assumi a perspectiva de que uma das 

chaves para uma nobre relação entre coordenador e professor estava na ação 

colaborativa, no saber ouvir as necessidades do professor e no continuar estudando. 

Todavia, por diversas vezes chamaram-me a atenção sobre a minha postura com os 

docentes, pois era entendido que a conduta do coordenador ―sem exigências e 

cobranças‖ avaliava-se como uma carência ao meu papel de CP. Havia o 

entendimento que para ser um bom CP se fazia necessário uma postura firme de 

supervisão e fiscalização que garantisse um trabalho desenvolvido com qualidade. 

Pensamento este compartilhado também por alguns colegas docentes, que 

questionavam entre si sobre a minha competência profissional, pois a ―falta de 

autoridade‖ era julgada como inabilidade. As características que eram exigidas para 

tal função possuem grande relação com o ofício de supervisor escolar. Segundo 

Domingues (2014, p. 24), esta função surgiu como uma das habilitações em 

pedagogia em meados dos anos 1960. Pauta-se numa postura de fiscalização e 

acompanhamento das ações escolares, além da própria junção que o sistema 

assemelha ao designar apenas um profissional para exercer as duas funções. O 

corpo docente reflete estes equívocos nas interpretações do que define o 

coordenador. 

 
[...] no exercício da função e na promoção do desenvolvimento profissional 
da equipe escolar, entre as ações do supervisor escolar e do coordenador 
pedagógico. O primeiro trabalha na articulação entre as dimensões 
administrativas e pedagógicas e, o segundo, passou a trabalhar na 
coordenação da relação pedagógica no âmbito escolar entre as dimensões 
da organização para aprendizagem dos alunos e, grosso modo, no 
acompanhamento da ação pedagógica dos docentes. (DOMINGUES, 2014, 
p. 24) 

 

Pierini e Sandalla (2012, p. 76) narram à experiência de uma orientadora 

pedagógica (nomenclatura também utilizada para se referir ao CP em algumas 

regiões), cujo trabalho atrelado às experiências cotidianas no tempo e espaço 
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escolar fundamentou sua identidade docente e convicção no trabalho coletivo 

através do espaço promovido pelas formações. Tal como eu, a orientadora 

pedagógica citada pelas autoras utilizou as aprendizagens no cotidiano escolar para 

produzir dados que servissem de reflexões e análise nas reuniões de trabalho 

pedagógico com os professores. Similarmente, tornei as problemáticas 

diagnosticadas no contexto escolar como objeto de formações e também de 

pesquisa da minha graduação inicial, buscando entender a função dos sujeitos na 

escola contemporânea, atrelando a reflexão ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. 

 
Nosso intuito aqui é deixar bem marcada a importância de passarmos a 
olhar a prática pedagógica desenvolvida na escola, bem como os 
conhecimentos e saberes produzem acerca desta realidade, tomando como 
referência os saberes produzidos nesta relação conhecimento e realidade 
[...] (LOPRETTI; PRADO; RIZZO; 2009, p. 141) 
 

Outro fator fundamental para meu amadurecimento e crescimento 

profissional foi à convivência com os pares. A docência me permitia confraternizar 

com os colegas das mesmas instituições em que trabalhava. Já na coordenação 

pedagógica, este público se ampliou. Passei a ter contato profissional com todos os 

professores da instituição que coordenava, com os coordenadores de projeto, 

orientador educacional, professores readaptados, equipe de apoio e equipe técnica, 

equipe gestora, alunos de todas as turmas, a família destes alunos. Na coordenação 

pedagógica era preciso também dialogar com as técnicas de ensino da SEMED, 

dentre outros. Busquei participar dos programas de formações continuadas para 

professores, a exemplo do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. Programa do Governo Federal que possuía como objetivo a alfabetização em 

Língua Portuguesa e Matemática de todas as crianças até o final do terceiro ano 

escolar. Souza (2014, p. 30) explica que neste programa: 

 
[...] os processos educativos da formação desenvolvem ações para discutir 
os direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização, a 
avaliação e o acompanhamento dessas crianças, o planejamento e a 
avaliação das situações didáticas e, ainda, procuram informar sobre os 
materiais didáticos distribuídos pelo MEC para o ciclo de alfabetização. 
(SOUZA, 2014, p. 30) 
 

Retratando o modelo desta proposta formativa, os eventos eram ministrados 

por técnicos pedagógicos ocupantes das cadeiras do departamento de ensino da 

SEMED e também por Coordenadores Pedagógicos selecionados, capacitados por 



44  

encontros formativos ministrados pelo programa PACTO. Os professores dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, do campo à zona urbana, eram cadastrados no 

programa através da plataforma digital oficial. Servindo-se desta organização, os 

diretores de ensino por área de conhecimento aproveitavam este tempo para realizar 

os momentos de formação continuada para as outras etapas - Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – Anos Finais. Neste modelo formativo, os próprios técnicos de 

ensino da SEMED planejavam e realizavam a formação continuada visando atender 

todas as etapas de suas responsabilidades. Ação que demonstra atenção e 

investimento municipal na capacitação dos docentes da rede. 

Participar das ações formativas em rede foi de uma relevância magnífica, 

pois os encontros possibilitaram conhecer diversas realidades e narrativas que eram 

comuns e também distintas entre si. Oportunizando a troca de experiências, além da 

ampliação dos conhecimentos sobre como trabalhar determinados conteúdos ou 

como lidar com determinadas situações escolares, permitindo aprendizagens 

riquíssimas, que em poucos livros é possível de se encontrar registros. Com efeito, 

as ações de formação continuada, os docentes ―nos encontros, vivenciam 

oportunidades privilegiadas para o diálogo, a troca e o aprofundamento de 

referenciais teóricos e práticos, consolidando conhecimentos, afetividades e o 

sentimento de pertença‖ (TERZI, 2012, p. 103-104). Para aprimorar este conjunto de 

relações, optei por visitar outros espaços escolares, buscando ouvir sobre a prática 

de professores e coordenadores mais experientes, além conhecer de perto outras 

realidades, o que ampliaria o meu conhecimento e habilidades no campo da 

Educação.  

Domingues (2014, p. 45-46) define como busca pessoal a iniciativa de 

procurar outros profissionais mais experientes para ouvir e ampliar seus 

conhecimentos na área de sua atuação, aderindo competências e habilidades 

próprias da função. Este aspecto confirma a confiabilidade que um profissional 

deposita na prática do outro, principalmente quando o escolhido como referência 

possui experiência e demonstra convicção no que faz. No que concerne às práticas 

de alfabetização e letramento, os professores das diferentes instituições que 

acompanhei relataram sobre as ações desenvolvidas através de uma rotina diária de 

trabalho com metodologias bem criativas e elaboradas, visando à aprendizagem dos 

alunos através da construção do conhecimento.  
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A concepção da aprendizagem (entendida como um processo de obtenção 
de conhecimento) inerente à psicologia genética supõe, necessariamente, 
que existam processos de aprendizagem do sujeito que não dependem dos 
métodos [...]. O método (enquanto ação específica do meio) pode ajudar ou 
frear, facilitar o dificultar; porém, não pode criar aprendizagem. A obtenção 
do conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito. 
(FERREIRO e TEBEROSKY, 1999, p. 31) 
 

Com base na compreensão de que ―[...] todo conhecimento deriva de um 

processo de construção a partir da ação do sujeito sobre o próprio objeto de 

conhecimento‖ (RUSSO, 2012, p. 27), o processo de planejamento das ações 

didáticas e metodológicas para os anos iniciais envolve um pensar desde as 

estratégias de ensino até a interação com o meio. Por este ângulo, uma das 

primeiras ações para a construção deste trabalho ocorre no início do ano letivo, 

através da realização da semana pedagógica, nomenclatura dada para as semanas 

que antecedem o início das aulas presenciais. Neste período, os professores, 

mediados pelo CP, realizam estudos, planejamentos e orientações didáticas com 

foco nas questões do cotidiano escolar. Também fazem levantamento e análise de 

dados dos níveis de aprendizagem que os alunos começam e concluem o ano 

anterior, assim como análise dos dados dos indicadores de fluxo escolar. Também 

neste período, os professores dispõem de alguns dias para confecção de material 

para construção do ambiente alfabetizador, produzindo cartazes, murais, painéis, 

entre outros artifícios que irão compor o cenário do espaço escolar. Logo, ―a sala de 

aula deve incentivar a reflexão e ser motivadora da leitura, da escrita e do manuseio 

de material didático‖ (RUSSO, 2012, p. 21). Na observação, as professoras 

ressaltavam sobre a importância de manter o ambiente alfabetizador ativo durante o 

dia a dia escolar, criando atividades que interajam com os instrumentos expostos na 

sala de aula.  

 
[...] uma atividade parecer incentivar uma determinada operação mental, ela 
traz em sua essência outras questões que precisam ser solucionadas para 
atingir o resultado final – ou seja, para desenvolver habilidades mais 
abrangentes em torno de uma atividade é preciso primeiro construir 
competências mais complexas sobre elas‖. (RUSSO, 2012, p. 64) 
 

Neste sentido, Russo (2012, p. 63-65) nos explica que no processo de 

construção do conhecimento, a criança interage com o objeto de aprendizagem18, 

                                                 
18

 Nesta reflexão apresentada por Russo (2012, p. 63-65), se trata das atividades pedagógicas 
realizadas com os alunos através dos seus ―nomes próprios‖. A autora reflete citando alguns 
exemplos de nomes dos alunos e sugere atividades que podem ser trabalhadas a partir destas. 
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traçando ―[...] comparação, antecipação, classificação, ordenação, seriação, 

interseção, inclusão de classes, análise, síntese, composição, decomposição, 

reversibilidade e generalização‖, tornando fundamental a intencionalidade nas 

escolhas de elementos que envolvem o ambiente. Eventualmente, no campo do 

ensino infantil e fundamental, por meio do trabalho com um único conteúdo pode se 

fazer necessário o emprego de vários recursos didáticos. Como, por exemplo, nas 

atividades com o nome próprio do aluno (RUSSO, 2012, p.65), utilizam-se recursos 

didáticos como o alfabeto móvel, alfabeto impresso na parede, crachá, lista de 

nomes, tabela de nomes, bingo de nomes, dentre outros.  

Valendo-se dessa compreensão, as professoras desenvolviam diversas 

atividades envolvendo estes elementos como, por exemplo, no trabalho com as 

práticas de linguagem leitura/escuta, através do objeto de conhecimento formação 

de leitor desenvolviam estratégias como esconder caixinhas com objetos trazendo 

uma novidade/tema para o dia; escondendo caixinha de palavras a serem lidas, 

trazendo cartazes com novas frases para que os alunos percebam e intencionem a 

ler, dentre outras propostas. O recurso criatividade e novidade são imensamente 

utilizados nos anos iniciais, isso por conta de um dos objetivos neste seguimento 

que é desenvolver propostas que consigam captar o interesse dos alunos. As 

professoras destacavam que este é um elemento importante para elaborar um plano 

de atividades didáticas que consiga incentivar a criança no processo de 

aprendizagem, principalmente tratando-se dos alunos dos anos iniciais. Desse 

modo, 

 
[...] o conhecimento do código grafofônico e o domínio dos processos de 
codificação e decodificação constituem etapas fundamentais e 
indispensáveis para o acesso à língua escrita, de outro lado, é necessário 
trabalhar, com a mesma intensidade, eventos que promovam a participação 
das crianças em ocorrências variadas de uso de leitura e de escrita nas 
práticas sociais. (FRANCHI, 2012, p. 7) 
 

Este conceito está relacionado ao letramento, uma vez que, segundo Soares 

(2006, p. 18), é ―o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: 

estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da escrita‖. Neste sentido, a autora fundamenta que a condição da 

apropriação das competências alfabéticas está na utilização destas habilidades nos 

contextos sociais, sabendo fazer uso da leitura e da escrita nos diferentes ambientes 

da sociedade. Soares define letramento como:  
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[...] o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de 
leitura e de escrita, com os diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, 
com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa 
vida. Enfim: Letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas 
numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2006, 
p. 44) 
 

Os conhecimentos mencionados foram se constituindo por meio das minhas 

experiências docentes e também dos encontros com outros educadores em suas 

diferentes realidades. Foi no tocante do diálogo com outros CP que, afinal, as 

convicções sobre as atribuições de um coordenador pedagógico escolar foram se 

formando e ganhando alicerce para além das teorias. As coordenadoras que busquei 

auxílio exibiram suas estratégias de trabalho com contentamento. A mencionar, os 

cadernos de acompanhamento pedagógico, os planos de atendimento para 

planejamento, as tabelas de rotina escolar, materiais em que são definidos os dias 

da semana e distribuídos os conteúdos escolares. Estes instrumentos pedagógicos 

não eram padronizados. Embora trouxessem objetivos comuns e buscassem 

informações semelhantes, cada instituição possuía seu modelo de trabalho. Neste 

cenário de compreensão quanto ao trabalho do coordenador na escola, Domingues 

(2014) enfatiza sobre as séries de atribuições deste profissional, sendo algumas 

delas: 

 
[...] responder pelas atividades pedagógicas da escola; acompanhar na sala 
de aula a atividade do professor; supervisionar a elaboração de projetos; 
discutir o projeto político-pedagógico; prestar assistência ao professor; 
coordenar reuniões pedagógicas; organizar as turmas de alunos e 
acompanhar os processos de avaliação; organizar a avaliação da escola; 
cuidar da avaliação do corpo docente e do plano pedagógico; atender a pais 
e alunos em suas dificuldades; e propor e coordenar ações de formação 
contínua do docente na escola, considerando a relação intrínseca entre o 
fazer pedagógico e a reflexão sobre a prática educativa. (DOMINGUES, 
2014, p. 15-16)  
 

Tais conhecimentos adquiridos, referentes ao contexto educativo e aos 

sujeitos que compõem o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, foram atribuídos 

mediante a minha busca pessoal em parceria com a colaboração dos pares. Não se 

trata de um caminho infalível para alcançar sempre decisões certeiras, mas revela a 

busca pela aprimoração no seu fazer.  Morin (2015, p. 26) reflete sobre vida e 

educação, afinal, são termos que não se distanciam. É imprescindível reconhecer a 

humanidade no sistema educativo, pois somos sujeitos em busca, tal como as 

crianças, da construção do conhecimento, estando vulneráveis a erros e acertos, 
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porém, é possível ter discernimento para tomar decisões e saber dar o ponto de 

partida.  

Portanto, foi nesse processo de construção identitária que muitos 

questionamentos foram sanados, obtendo novos significados e aprendizagens, 

todavia, diferentes desafios surgiam e com eles novas interrogações, refletindo 

assim o ciclo do universo da Educação, em que há um constante processo de 

ensinar e aprender. O composto dessas experiências, do posicionamento prático em 

vários setores da estrutura escolar, atrelado aos estudos, motivou não apenas a 

conclusão da minha graduação, além da efetivação através de concurso público, 

mas também a ter o meu trabalho como coordenadora pedagógica reconhecida. 

Estas representações permitiram perceber como as vivências através da formação 

inicial, a prática escolar, a troca de experiência e a formação continuada são 

elementos importantes para a formação da identidade do professor. ―Assim, a 

identidade vai sendo construída com as experiências e a história pessoal, no coletivo 

e na sociedade‖ (PIMENTA e LIMA; 2012, p. 63), pois a maneira como este 

momento é direcionado e recebido pode determinar a visão que o profissional 

constrói sobre si mesmo, assim como estes profissionais irão direcionar o processo 

de ensino e aprendizagem.   

Dos estudos lidos e assistidos, da experimentação na prática, demonstrou-

se que grande parte do sucesso na qualidade do ensino está no trabalho 

colaborativo, seja de professores com professores, seja de professores com o 

coordenador pedagógico, seja de corpo docente e equipe gestora. Há a necessidade 

de um trabalho impulsionador que fomente práticas colaborativas (SOUZA, 

PLACCO, 2012, p. 26), compreendendo que embora seja pertinente que haja 

condutas transformadoras, quando isto acontece de forma isolada, não será de 

grande proveito se apenas uma professora alcance resultados positivos no processo 

de aprendizagem dos alunos. É profícuo que a escola consiga alcançar tais dados 

como um todo e, quem sabe, até mesmo toda a rede de ensino. Morin (2015, p. 25) 

explana que ―viver é uma aventura que implica incertezas sempre renovadas‖, assim 

também é a prática docente, um universo de constantes aprendizagens e novos 

desafios. Por exemplo, no que concerne à concepção do perfil do coordenador 

pedagógico como formador, tema geralmente estudado ainda na formação 

acadêmica para licenciatura em pedagogia, significa dizer que após a formação 
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inicial, os professores já saem com um conceito de que uma das principais 

atribuições do coordenador pedagógico é a formação continuada, todavia, na prática 

o CP se envolve em diversos setores escolares, desde o campo pedagógico até 

administrativo, se distanciando das suas funções primordiais. Garrido (2015) 

argumenta que:  

 
[...] o professor-coordenador encontra obstáculos para realizar sua 
atividade. É atropelado pelas urgências e necessidades do cotidiano 
escolar. Enquanto figura-nova e sem tradição na estrutura institucional, tem 
suas funções ainda mal compreendidas e mal-delimitadas. (GARRIDO, 
2015, p. 11) 
 

Com isto, considera-se que a sua atuação enquanto formador não depende 

unicamente do ponto de vista do CP, mas da visão e parceria de toda equipe 

educacional (PLACCO, 2014, p. 531-532). Como argumenta Silva (2012, p. 52), 

―para isso, o coordenador pedagógico precisa traçar um plano de ação que envolva 

toda a comunidade escolar. Se esse plano não existe, o trabalho do coordenador 

fica restrito a resolver problemas do dia a dia, que leva a uma ação descontínua e 

sem resultados‖. Nesta perspectiva, é preciso conceituar-se em um plano de 

trabalho, bem como sobre as atribuições do seu papel na escola, articulando a 

relação entre o coordenador pedagógico e o corpo docente. No entanto, visando a 

sustentação deste plano de trabalho, se faz necessário um encadeamento com o 

Projeto Político Pedagógico, prezando pelo plano municipal de educação, definindo 

como objetivo e ação para o processo educativo (SILVA, 2012, p. 52).  

No trabalho diário dentro do espaço escolar, o coordenador pedagógico 

desenvolve e lidera encontros de planejamento, momentos de estudos, realiza 

palestras, articula ações de reflexão sobre a prática, lidera reuniões para os 

diferentes públicos, todavia, tanto o corpo docente quanto o próprio CP não 

interpretam esse processo como momento formativo. Ratifica-se, assim, a ideia 

comum de que para ser um formador é imprescindível obter um nível mais alto de 

certificação ou que o profissional necessita ser alguém de outra localidade, com 

publicações autorais no campo das pesquisas acadêmicas e/ou literária. Além desta 

visão idealizada da figura do formador, compreendemos que há também a 

associação da função de formador com os educadores que assumem cargos 

técnicos educativos em secretarias de educação, demonstrando este hábito comum 

de designar a credibilidade ao outro baseando-se na posição que este ocupa. 
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Os aspectos mencionados evidenciam a complexidade do contexto que 

abrange o trabalho do professor enquanto coordenador pedagógico. Em suma, é 

necessário que coordenadores pedagógicos e docentes tenham clareza de seus 

papéis, evitando direcionamentos equivocados e relações profissionais negativas 

entre os pares (PLACCO, SOUZA, 2012, p. 11-12). Muito se perde quando 

professores e coordenadores pedagógicos deixam de realizar um trabalho 

colaborativo. As relações que pressupõem o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos estão bastante vinculadas ao trabalho cooperativo entre professor e CP, 

além disso, a formação continuada no espaço escolar potencializa este processo. 

Garrido (2015, p. 10) aponta que:  

 
[...] essa tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil, primeiro, 
porque não há fórmulas prontas a serem reproduzidas. É preciso criar 
soluções adequadas a cada realidade. Segundo, porque mudar práticas 
pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica de implementação de 
novos modelos e substituir programas, métodos de ensino e formas de 
avaliação costumeiros. (GARRIDO, 2015, p. 10) 
 

Para a autora, o sucesso nas estratégias práticas para alcançar as 

aprendizagens dos alunos não está relacionado a apanhar modelos prontos de 

propostas pedagógicas para serem desenvolvidos na escola, mas conduzir avanços 

e aperfeiçoamentos fundados nos estudos e aprendizagens construídos nos 

encontros formativos. Assim sendo, atribuiria-se novos significados ao seu fazer, 

repensando e avaliando a sua própria prática quando necessário, sempre 

respeitando as possibilidades da sua realidade escolar numa intrínseca relação entre 

teoria e prática.  

No tocante à construção da minha identidade enquanto professora 

formadora, além da quebra destes paradigmas sobre a imagem do formador, a peça-

chave foi a minha participação em programa formativo, que visou desenvolver um 

curso de formação continuada pautada não apenas nos propósitos didáticos, mas na 

formação identitária e leitora dos envolvidos. Tal como defende Pimenta e Lima 

(2012, p. 90), ―o desenvolvimento profissional envolve formações inicial e contínua 

articuladas a um processo de valorização identitária e profissional dos professores‖. 

Conjunturas observadas nos propósitos do plano formaivo, que será abordado na 

próxima subseção. 

 



51  

2.2 Formação de Formadores: uma iniciativa transformadora 

Ao passo das informações narradas, chegamos ao ponto em que nós, 

enquanto profissionais municipais da educação, fomos convidados a participar de 

um projeto de formação continuada intitulado ―Formação de Formadores: 

constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖. Na descrição do conteúdo de 

apresentação entregue a todos os participantes se liam as seguintes informações:  

Quadro 1 - Descrição do Panfleto de Apresentação 
19

 

O Projeto Formação de Formadores – constituindo redes colaborativas de aprendizagens, organiza 

propostas de trabalho referentes a formação continuada de coordenadores pedagógicos e 

professores da educação básica, centradas no interior da escola. Compreende uma proposta 

organizada para atender, de modo específico, as demandas formativas dos coordenadores 

pedagógicos. Apoia-se em resultados de pesquisa na área da formação, bem como na literatura 

especializada recorrente ao que se configura próprio da atuação do coordenador pedagógico. A 

implementação dessa proposta vislumbra a construção de uma rede local com estrutura diferenciada, 

quanto à formação continuada de coordenadores pedagógicos e professores, ao articular os 

contextos formativos aos profissionais e, apoiar a reconceitualização da identidade do coordenador 

enquanto formador, para que este, por sua vez, ajude os docentes a manterem suas práticas 

alimentadas em uma perspectiva investigativa e reflexiva; e, em decorrência, ressignificada com 

vistas a qualificação das aprendizagens dos alunos. É um projeto que integra a estrutura da política 

educacional da rede de ensino, a qual investe institucionalmente na formação continuada como uma 

das condições de trabalho dos educadores, reconhecendo esta como direito garantido a ser 

usufruído. Itupiranga-Pará, Maio/2017 

Fonte: Arquivo pessoal do caderno de uma coordenadora participante do projeto Formação de 
formadores. 

As declarações propostas causaram na comunidade docente curiosidade, 

entusiasmo e até desconfiança, afinal, descrições técnicas bem redigidas nem 

sempre representam ações formativas corroborativas com a prática docente. Pensar 

o desenvolvimento de um projeto formativo que propunha organizar as propostas 

educativas de forma colaborativa e de modo específico a atender cada realidade 

escolar, se alinhando às ações formativas de todas as escolas municipais, com o 

objetivo de formar os coordenadores pedagógicos, pareceu, na época, utópico e 

improvável. Plano que se alinha aos ideais de Imbernón (2011) em suas 

ponderações sobre o contexto da formação docente e profissional e das 

capacidades reflexivas em grupo: 
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 Material original disponibilizado no Apêndice. 
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Nesse contexto, a formação assume um papel que transcende o ensino que 
pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se 
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e 
formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver 
com a mudança e a incerteza. (IMBERNÓN, 2011, p. 15) 
 

Foi neste itinerário de formação continuada que o grupo de coordenadores 

pedagógicos, liderado pelas professoras formadoras dos departamentos de ensino, 

desenvolveram um trabalho paralelo ao processo formativo, entre os estudos 

didáticos, a formação do coordenador pedagógico e a formação leitora de docentes 

e discentes. De acordo com a ideia do educador enquanto sujeito ou objeto da 

História trazemos a ponderação de Luckesi (2014):  

 
Como sujeito da história, compreendo o educador, o autêntico educador, 
como ser humano que constrói, pedra sobre pedra, o projeto histórico de 
desenvolvimento do povo. Um ser, junto com outros, conscientemente 
engajado no ―fazer‖ a história. (LUCKESI, 2014, p. 27) 
  

O projeto ―Formação de Formadores‖ se tornava histórico para nossa 

comunidade, não apenas por seu trabalho formativo com o CP, mas por uma 

proposta que vislumbrava adentrar a escola, realizando uma ação investigativa em 

parceria com os professores para analisar as principais problemáticas que afetavam 

a aprendizagem e dificuldades dos professores e alunos. Nesse momento, se 

estabelecia um processo formativo que tomava a prática docente para análise, 

problematização e reconceitualização por meio de uma proposta metodológica 

simultânea, entre os estudos didáticos e a formação de professores e alunos 

leitores. O projeto nos fez perceber que para formar leitores é preciso ressignificar a 

nossa relação com a leitura, contribuindo com a ideia afirmada por Imbernón (2011, 

p. 72):  

 
A formação permanente do professor deve ajudar a desenvolver um 
conhecimento profissional que lhe permita avaliar a necessidade potencial e 
a qualidade da inovação educativa que deve ser introduzida constantemente 
nas instituições; desenvolver habilidades básicas no âmbito das estratégias 
de ensino em um contexto determinado, do planejamento, do diagnóstico e 
da avaliação; proporcionar as competências para serem capazes de 
modificar as tarefas educativa continuamente, em uma tentativa de 
adaptação à diversidade e ao contexto dos alunos; comprometer-se com o 
meio social. (IMBERNÓN, p. 72) 
 

Esta condensação de experiência, desde o primeiro contato ao trabalho nas 

perspectivas para os anos iniciais ao assumir uma nova função sem uma formação 

anterior, casada com as falas e semelhantes anseios dos colegas professores, 
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apontava sobre a necessidade de se existir uma formação continuada que estivesse 

atrelada ao contexto escolar, como a vivência pelo projeto ―Formação de 

Formadores‖. A reflexão conjunta e colaborativa tem como possibilidade uma ação 

mais abrangente, garantindo assim o direito de todos os alunos a uma educação de 

qualidade, independente do contexto vigente. Intencionada a ampliar os 

conhecimentos sobre a temática que envolve a formação continuada de professores, 

no capítulo seguinte apresentaremos a contextualização teórica sobre o assunto. 
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3. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – 
EXPERIÊNCIAS E SABERES QUE PROMOVEM A REFLEXÃO 
DIDÁTICA 

 
Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e se 
forma ao ser formado.‖ (FREIRE, 2021) 

 

A formação continuada tem feito parte do campo da Educação como uma das 

propostas para formação dos profissionais da Educação:  

 
A proposta básica é a de que a formação dos profissionais da educação 
para atuação na educação básica far-se-á, predominantemente, nas atuais 
Faculdades de Educação, que oferecerão curso de Pedagogia, cursos de 
formação de professores para toda a Educação Básica, programa especial 
de formação pedagógica, programa de educação continuada e de pós-
graduação. (LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 19) 
 

Neste olhar sobre a autonomia e os saberes docente (CAMPOS, 2013, p.20-

21), as formações continuadas são consideradas uma chave para contínua formação 

dos professores, principalmente para aqueles que já assumiram a docência, sendo 

um campo que tem investido na capacitação profissional. Assim, ―[...] apesar de 

todas as dificuldades que assolam a educação brasileira, a formação contínua de 

educadores vem crescendo como proposta e, também, como área de conhecimento‖ 

(FUSARI, 2015, p. 23). Nesta discussão, Imbernón (2009, p. 34) defende que ―[...] 

em todos os textos oficiais, em todos os discursos, a formação permanente ou 

capacitação começa a ser assumida como fundamental para alcançar o sucesso nas 

reformas educativas‖. Podemos, assim, compreender que ―[...] essa popularidade 

dada à formação continuada está assentada no entendimento de que uma melhor 

atuação dos professores se vincula em grande medida aos processos formativos 

continuados a que estes devem participar‖ (SOUSA, 2014, p. 50). ―Se analisarmos a 

maioria dos estudos sobre a formação permanente, observamos que foi passando 

de uma fase descritiva, com muitos textos sobre o assunto, a uma mais experimental 

[...]‖ (IMBERNÓN, 2009, p. 50); possibilitando, assim, uma representação mais 

genuína entre teoria e prática, além de cativar ponderações sobre propostas de 

formação continuada que realmente pudessem fazer sentido para os professores em 

sua prática. Neste diálogo, descrevemos no presente Capítulo uma conjuntura sobre 

as propostas de formação continuada através de embasamentos teóricos, traçando 

uma relação com a prática docente e tendo como reflexo para contextualização a 

localidade foco, o projeto ―Formação de Formadores‖. 
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No primeiro subtópico, fundamentado nas contribuições de autores como 

Imbernón (2009; 2011), dentre outros, sobre formação continuada; denominando-a 

como formação permanente ou capacitação, faremos uma contextualização sobre as 

diferentes perspectivas e tendências formativas, ponderando sobre os avanços 

nesta área dialogando sobre as políticas educacionais que garantem o direito do 

docente a formação continuada. No segundo ponto, baseados nos estudos reunidos 

por Placco e Souza (2012a; 2012b), combinados às ideias de Almeida (2012), dentre 

outros autores, trataremos sobre a tendência formativa reflexiva, discutindo sobre a 

formação continuada no espaço escolar e sua importância para reflexão didática. 

Neste sentido, faremos uma análise teórica considerando uma proposta de plano 

formativo na tendência reflexiva combinando à análise de um modelo real de 

currículo organizacional do encontro de formação realizado pelo projeto ―Formação 

de Formadores‖ em Itupiranga no Pará.  

No terceiro ponto, apoiados nas produções de Pimenta (2011; 2012), nos 

estudos de Placco (2012; 2014) e Domingues (2014), dialogamos sobre a prática 

pedagógica como objeto de análise e reflexão, validando a importância e autonomia 

do professor enquanto pesquisador da sua própria prática. Também não poderíamos 

deixar de considerar que, através da gestão democrática, a escola pode desenvolver 

uma proposta de formação em lócus no seu plano de PPP e, motivados por estes 

ideais. Por último, ainda com foco nos autores referidos, traçamos uma relação com 

os estudos de Freire (2005, 2021), refletiremos brevemente sobre o papel do CP na 

escola e o trabalho colaborativo com o professor, validando sua importante função 

como mediador da reflexão didática docente no processo de formação continuada na 

escola. 

 

3.1 A formação continuada do professor: tendências formativas 

Dos jovens professores aos que possuem anos de prática, provavelmente 

boa parte destes possui alguma história para contar sobre as suas participações em 

encontros formativos, pois, quando nos remetemos aos elementos que caracterizam 

a capacitação dos docentes atuantes em escolas, além da graduação inicial, a 

formação continuada é uma alternativa legítima. Neste plano, fosse através do 

investimento coletivo ou individual, o professor certamente já dispôs de algum 

contato com o campo das formações, em suas diferentes tendências e perspectivas.  
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Já a formação continuada refere-se a iniciativas instituídas no período que 
acompanha o tempo profissional dos professores. Pode ter formatos e 
duração diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como 
processo. Tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados como pode 
inserir-se em programas institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino, 
as universidades e as escolas são as principais agências mobilizadoras 
dessa formação. (CUNHA, 2013, p. 4) 
 

Domingues (2014, p. 24) argumenta que nas décadas de 1950 a 1960 as 

propostas de formação continuada estavam bastante pautadas em complementar as 

lacunas da formação inicial, pois ―eram oferecidos cursos, palestras e reuniões 

visando ao aperfeiçoamento docente. Nesse período, a ênfase da formação docente 

estava no treinamento, nos domínios de técnicas, na reprodução e na repetição‖. 

Concordando com Domingues (2014), as autoras Cruz e Martiniak (2016, p. 22) 

pontuam que os anos 1960 e 1970 foram marcados pelo pensamento tecnicista, 

sendo este superado nos anos 1980. Este modelo de formação no contexto 

tecnicista, assegurada em palestras e encontros que objetivassem o repasse de 

conceitos técnicos, ou mesmo propostas educacionais nos âmbitos generalizados, é 

um método que se estende até os dias atuais. Como nos afirma Imbernón (2009), ao 

pontuar duras críticas a este modelo formativo tecnicista distante da realidade da 

prática docente: 

 
[...] ainda predominem políticas e formadores que praticam com afinco e 
entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com um predomínio de 
uma teoria descontextualizada, válida para todos, estejam onde estiverem, 
distante dos problemas práticos reais, com base num professor médio que 
não existe‖. (IMBERNÓN, 2009, p. 34-35) 
 

Em face deste cenário, observa-se que ―durante os anos 80-90-2000, 

levaram-se a cabo centenas de programas de formação permanente do 

professorado‖ (IMBERNÓN, 2009, p. 12). Das diferentes abordagens que foram 

realizadas, este campo vem se atualizando e recebendo novas roupagens a cada 

geração. Cruz e Martiniak (2016, p. 20) argumentam que o número de estudos com 

referência à formação contínua cresceu consideravelmente a partir da década de 

1990. Neste período voltou-se o interesse para uma tendência reflexiva no que diz 

respeito à prática do professor, que ocorre em sala de aula, pois ―o abandono da 

categoria trabalho pelas categorias da prática e prática reflexiva, sem dúvida, mudou 

as definições das políticas educacionais‖ (CRUZ; MARTINIAK, 2016, p. 22). 

Tendo em vista os aspectos mencionados, trazemos as considerações de 
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Imbernón (2011, p. 54), ao pontuar que ―[...] as ações educativas sempre ocorrem 

em um contexto social e histórico determinado, que influi em sua natureza‖. 

Pensamento também compartilhado por Araújo e Silva (2009, p. 326), ao afirmarem 

que as diferentes tendências que marcam a trajetória das formações continuadas no 

Brasil ocorrem, pois, ―todo e qualquer processo situa-se historicamente no contexto 

em que está inserido política e culturalmente‖, exercendo influência não apenas na 

tendência formativa a ser desenvolvida, como também nas propostas e temas que 

serão apresentados nos encontros.  

 
[...] a formação continuada de professores no Brasil possui uma trajetória 
histórica e socioepistemológica, marcada por diferentes tendências e 
abordagens metodológicas, que não se constituíram a priori, mas que vêm 
emergindo das diferentes concepções de educação e sociedade presentes 
na realidade brasileira, pois entendemos que todo e qualquer processo 
situa-se historicamente no contexto em que está inserido política e 
culturalmente. (ARAÚJO e SILVA, 2009, p. 326) 
 

No que concerne às diversas tendências formativas, Imbernón (2009, p. 7-8) 

considera significativos os avanços sobre o modelo tecnicista, tal como sobre as 

concepções de propostas educacionais que são dirigidas de cima para baixo, muitas 

vezes produzidas por técnicos sem ou pouca experiência na prática educacional 

escolar. Desde os avanços nos estudos e pesquisas nesta área até as formações 

continuadas que pudessem se aproximar da realidade docente, favorecendo a 

reflexão do professor sobre a própria prática, bem como a construção da sua 

identidade docente. Desse modo, 

 
A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser 
adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente 
situado. A profissão de professor, como as demais, emerge em dado 
contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão 
postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. (PIMENTA, 
2012, p. 19) 
 

A formação continuada no contexto da tendência reflexiva demonstra uma 

conjuntura valorativa à prática docente, pois, à medida que se aproxima das 

necessidades escolares, promove autonomia na atuação do professor, além de 

maior proximidade com as questões íntegras à aprendizagem do aluno. Concepções 

defendidas por Placco (2012, p. 68) ao afirmar que a formação com viés reflexivo 

possibilita ao docente uma postura de pesquisador da própria prática, pois ―a 

reflexão do professor sobre sua prática docente estaria na base das transformações 

das relações entre essas dimensões e na base da transformação das relações 
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pedagógicas e pessoais com seus alunos, na sala de aula‖. Considera-se, assim, 

que o professor estaria refletindo e intencionando não apenas sobre seu próprio 

fazer, mas visualizaria as especificidades de seus alunos, através das relações 

intencionais com o outro no processo formativo. 

Em suma, ―o corpo docente ouve diariamente que precisa estudar a teoria 

para repensar sua prática. Constantemente estão a lhe apontar suas falhas e a 

forçá-lo a refletir sobre formas de amenizá-las‖ (SANTOS, 2015, p. 89). Todavia, se 

não houver uma contextualização institucional coletiva diante das constantes 

prescrições sugeridas, cada professor poderá criar seus próprios entendimentos, 

realizando a proposta educativa conforme o seu ponto de vista. Assim, pondera-se 

que a responsabilidade nas problemáticas da qualidade no ensino cai mais uma vez 

sobre um único sujeito, o professor, pois este deve pensar e tomar decisões 

isoladas, uma vez que, quando as avaliações externas não demonstram resultados 

favoráveis, presumivelmente o docente é indicado como responsável. Este 

paradigma, tão presente na realidade educacional, nos leva a uma avaliação 

favorável dos ideais propostos por Imbernón (2009, p. 7). O autor argumenta que, 

atualmente, é necessário desenvolver uma nova perspectiva na formação 

continuada de professores considerando os avanços frente a um contexto formativo 

fundamentado na racionalidade técnica, valorizando tendências que se aproximem 

da realidade escolar. Em suas palavras: 

 
Na última etapa do século XX, a formação permanente do professorado teve 
avanços muito importantes como, por exemplo, a crítica rigorosa a 
racionalidade técnico-formativa, uma análise dos modelos de formação, a 
crítica à organização da formação de cima para baixo, a análise das 
modalidades que provocam maior ou menor mudança, a formação próxima 
às instituições educativas, os processos de pesquisa-ação, como processo 
de desafio e crítica, de ação-reflexão para mudança educativa social, com 
um teórico professor (a) pesquisador (a), um conhecimento maior da prática 
reflexiva, os planos da formação institucionais etc. (IMBERNÓN, 2009, p. 7) 
 

Lerner (2002, p.32) também apresenta uma análise em que cita a 

capacitação docente, refletindo sobre as dificuldades encontradas pelos professores 

na efetivação prática sobre o que estudam, a exemplo da leitura e escrita, e defende 

que as intervenções educativas não devem ser uma ação isolada, mas ações no 

campo coletivo e institucional. Como afirma: 

 
Não bastará então capacitar os docentes, será imprescindível também 
estudar quais as condições institucionais para a mudança, quais são os 
aspectos de nossa proposta que têm mais possibilidades de ser acolhidos 
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pela escola e quais requerem a construção de esquemas prévios para 
poderem ser assimilados [...] o objeto que queremos modificar – o sistema 
de ensino – existe independentemente de nós e tem leis próprias. 
(LERNER, 2002, p. 32) 
 

Isso significa reconhecer que a Educação possui parâmetros e diretrizes que 

a direcionam e precisam ser considerados. Por mais genuínos que sejam os desejos 

de mudança por parte dos docentes, as iniciativas precisam ter em conta o contexto 

educacional em ponderação para uma ação efetiva, que possa ser direcionada de 

forma democrática e colaborativa, porque a responsabilidade na qualidade da 

aprendizagem dos alunos é de todos e não apenas do professor. Tal como defende 

a própria Lei №º 9394/1996, TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional Art. 2º: 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2020, p. 8) 
 

Portanto, considerar que a Educação é dever de todos, é entender que as 

propostas para a Educação também devem ter a participação e responsabilidade de 

todos, tal como almejado nos ideais da formação na tendência crítico reflexivo 

(IMBERNÓN, 2009, p. 7). Todavia, importa-nos ressaltar que todo processo 

formativo possui seu valor, seja por meio dos modelos que trabalham com palestras 

ou em forma de curso, sendo ministrados por redes superiores de educação ou por 

programas educacionais através de plataformas digitais, dentre outros. Todos 

possuem sua significância para o aperfeiçoamento dos saberes, valorizando o 

―docente enquanto sujeito do seu conhecimento‖ (TARDIF, 2014, p. 227-228), 

mantendo-o investindo na sua qualificação, alimentando a essência e interesse em 

continuar estudando, além de estar em contato com as publicações científicas 

recentes; elemento este que aproxima a escola do mundo acadêmico, afinal, são 

incansáveis e inestimáveis os investimentos em pesquisa no campo educacional, 

merecendo chegar à prática do professor informações que formam profissionais 

confiantes, cultos e autônomos. 

Para esta reflexão, buscamos as palavras de Demo (2006, p.14), que se 

fazem atuais ao pontuar sobre as aplicações dos conhecimentos científicos às 

questões sociais, bem como a relação da teoria com a prática, ressaltando não 

apenas sobre a importância do professor continuar a estudar, mas também sobre a 
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socialização do conhecimento empírico. Para o autor, ―quem ensina carece 

pesquisar; quem pesquisa carece ensinar. Professor que apenas ensina jamais o foi. 

Pesquisador que só pesquisa é elitista explorador, privilegiado e acomodado‖ 

(DEMO, 2006, p. 14). 

Reunindo estas ponderações, em que analisamos sobre a importância do 

professor como agente do processo na construção das propostas educacionais ao 

validar o seu conhecimento pedagógico (IMBERNÓN, 2011, p.31), bem como o seu 

valor em continuar sempre estudando e que os saberes científicos possam ser 

socializados na prática (DEMO, 2006, p.14), percebe-se que estes são elementos 

que confirmam o mérito da formação continuada.  Todavia, compreendemos que a 

formação continuada docente não deve apenas ser valorizada como proposta 

educativa, mas também ter preocupação no que se refere ―[...] as políticas dirigidas à 

formação de professores‖ (GATTI, 2015, p. 240). Ou seja,  

 
Tratar, portanto, dos desafios para as políticas de valorização e formação 
docente em nosso país significa tomar como ponto de partida a concepção 
progressista de projeto educativo, a partir da qual a formação com qualidade 
elevada de pedagogos, educadores e professores está estreitamente 
vinculada à educação básica e à escola pública, às suas condições 
concretas e materiais atuais e ao seu pleno desenvolvimento, e às 
possibilidades de uma educação emancipadora para nossas crianças, 
jovens e adultos na construção de uma sociedade justa, igualitária e 
socialista como futuro. (FREITAS, 2016, p. 428) 
 

Neste sentido, a própria LDB garante a formação continuada como direito 

dos educadores. No título VI, ponto referente aos Profissionais da Educação, 

menciona no Art. 61, parágrafo único, os seguintes fundamentos: 

 
A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 
das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: I – A presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências 
de trabalho; II – A associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; III – O aproveitamento da 
formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 
atividades. (BRASIL, 2020, p. 42-43) 
 

Gatti (2008), discutindo sobre as políticas desenvolvidas para formação 

continuada dos professores, analisa algumas iniciativas de formação de programas 

de educação continuada, argumentando que geralmente estas políticas cobrem:  

 
[...] cursos especiais de formação em nível médio ou superior para docentes 
atuantes nas redes municipais ou estaduais de educação básica que não 
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tinham essas titulações, na ideia de que essa formação seria continuada por 
ser realizada ―em serviço‖. Seria uma formação complementar dos 
professores em exercício propiciando-lhes a titulação adequada a seu 
cargo, que deveria ser dada nos cursos regulares, mas que lhe é oferecida 
como um complemento de sua formação, uma vez que já está trabalhando 
na rede. (GATTI, 2008, p. 59) 
 

Podemos ainda observar os direcionamentos apresentados no Plano Nacional 

de Educação, que representa um importante documento referente às políticas 

públicas para educação, ―[...] com vigência entre 2014 e 2024, constitui um 

documento que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e 

diversas instituições pelo avanço da educação brasileira‖ (BRASIL, 2015, p. 11). 

Nesta perspectiva, prevê um total de 20 Metas que direcionam os compromissos na 

Educação; entre elas, quanto a Meta 16, sobre a formação dos professores da 

educação básica em nível de pós-graduação e a garantia da formação continuada 

para todos os docentes no campo da sua área de atuação, o documento declara 

que: 

 
A Meta 16 apresenta dois grandes objetivos: o primeiro é formar em nível de 
pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano 
de vigência deste Plano Nacional de Educação (PNE); o segundo é garantir 
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada 
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2015, p. 275) 
 

Vislumbrando os conhecimentos até aqui apresentados, são estudos que 

promovem e fundamentam reflexões sobre a formação de professores como política 

pública nacional, fornecendo base para concepção da participação docente no que 

refere as decisões sobre os direcionamentos formativos. Portanto, não se trata 

apenas de determinar nas leis educacionais o direito do docente à formação 

continuada, mas também garantir que os docentes tenham participação e autonomia 

dentro de sua comunidade, quanto às propostas metodológicas e conceitos 

estudados; uma vez que esta proposta formativa seja democraticamente eleita, será 

garantida não apenas a sua realização, mas também sua efetivação, pois o 

processo exige tempo, trabalho e muita dedicação.  

As discussões teóricas apresentadas nesta pesquisa fundamentam tais 

ponderações, pois é preciso refletir possibilidades frente a propostas que possam 

envolver a comunidade docente à discussão democrática sobre como os princípios 

do processo formativo devem se basear, não como interesse de um grupo, mas 

tendo suas diretrizes asseguradas pelo Plano Municipal de Educação de sua 
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localidade. Modificações e implementações que ocorrem sem mobilização 

comunitária docente ou eleição por parte dos setores educacionais, diminuindo a 

participação da comunidade docente, ferem o direito à educação através da gestão 

democratizada, prevista na LDB, Art. 3º, princípio VIII, ao que refere: ―O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: VIII – gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino‖ (BRASIL, 2020, 

p. 8-9). Conceitos identificados em documentos que antecedem a LDB, a exemplo 

da Constituição de 1988, no Capítulo III, ao que representa Educação, Cultura e 

Desporto, na Seção I da Educação, especificam-se: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2016, p. 123) 
 

Na perspectiva da administração da educação pública, em seus estudos, 

Paro (2017, p. 105) desenvolve reflexões sobre as possibilidades de gestão 

democrática ao que concerne à participação coletiva, solidária e cooperativa entre os 

agentes escolares. Gadotti (2014, p. 02), no artigo produzido para o Conae20 (2014), 

aborda sobre gestão democrática e a participação popular nos planejamentos 

educacionais, ao citar que a gestão democrática não se concentra apenas nas 

propostas situadas na escola, mas em todo contexto que envolve o ensino escolar. 

Assim, 

 
A gestão democrática – como princípio pedagógico e como preceito 
constitucional – não se restringe à escola. Ela impregna todos os sistemas e 
redes de ensino. O princípio constitucional da gestão democrática também 
não se limita à educação básica: ela se refere a todos os níveis e 
modalidades de ensino. (GADOTTI, 2014, p. 02) 
 

Todavia, não somente referente à tomada de decisões nas questões 

pedagógicas, currículo e propostas de ensino, como também a parte que diz respeito 

ao preenchimento dos cargos na Educação, nem sempre ocorre de forma 

democrática. Neste sentido, a ponte de acesso às diretorias e cargos técnicos de 

coordenação nos setores pedagógicos da Educação geralmente ocorre mediante 

indicações de cunho político ou entre os pares, como discorre as autoras Placco e 

Souza (2012, p. 17). Até o desenvolvimento da presente pesquisa, sobre o quadro 

dos profissionais da Educação, cenário desta pesquisa, fazia-se ingresso através do 

                                                 
20

 Conae: Conferência Nacional de Educação. 
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concurso público e por contratação em situações extraordinárias os grupos do 

Magistério, grupo de Apoio Escolar, Auxiliar Educacional, Assistente Educacional. 

Quanto aos grupos do Assistente de Apoio à Docência, que são subdivididos em 

Grupo dos Cargos em Comissão e Grupo das Funções Gratificadas, faz-se o 

ingresso através de contratação, deslocamento de cargos e indicações entre os 

pares (ITUPIRANGA, 2014, p. 05). 

As explanações apresentadas nos propõem compreender, como afirmam os 

autores mencionados neste estudo, as mudanças no campo sócio-histórico, político 

e educacional, que por sua vez promovem transformações em nível de reformas 

educacionais e de corporação técnico docente. Neste sentido, os educadores se 

veem sujeitos a lidar com realidades e propostas diferentes, com seus distintos 

métodos e modelo formativo seja para o professor ou para o aluno, nesses 

emaranhados de recomeços e continuidades no processo educativo, 

comprometendo, assim, a progressividade nas propostas em andamento. Nesta 

perspectiva, trago as palavras de Paulo Freire, que defende que: 

 
Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se 
engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si 
mesmos, superando, assim, sua ―convivência‖ com o regime opressor. Se 
esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da 
ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero 
ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja 
práxis. (FREIRE, 2005, p. 58-59) 
 

A reflexão aqui proposta, advinda dos estudos de Freire (2005, p. 58-59), é 

que a fragilidade no sistema educativo não apenas ecoa humana e sensivelmente na 

vida dos profissionais da educação, como no próprio setor pedagógico/educativo, 

uma vez que a equipe se vê envolta às diversas mudanças de cunho pedagógico e 

institucional, que podem comprometer efetivações nas propostas educacionais. É 

preciso que aqueles desejosos com a mudança procurem de forma dialógica, 

respeitosa e organizada discutir pelos seus anseios e ideais. Pois, 

 
O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser 
feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por 
sua libertação. Não um diálogo as escancaras, que provoca a fúria e a 
repressão maior ao opressor. (FREIRE, 2005, p. 59) 
  

Imbernón (2009) chama atenção para a responsabilidade que é pensar o 

processo formativo de uma comunidade e que este posto deve levar em 

consideração o contexto sociocultural do qual é inserido, dizendo: 
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Tenho consciência de que, hoje em dia, não podemos falar nem propor 
alternativas para a formação permanente sem antes analisar o contexto 
político e social (de cada país, de cada território) como elemento 
imprescindível na formação, já que o desenvolvimento das pessoas sempre 
tem lugar num contexto social e histórico determinado [...]. (IMBERNON, 
2009, p. 09-10) 
 

Por isso, tais constatações acerca da formação continuada dos professores 

foram significativas para embasar e validar a defesa da proposta defendida e 

acompanhada através desta pesquisa, em se tratando da metodologia de formação 

continuada no lócus da escola, promovida pelo projeto ―Formação de Formadores‖. 

 
3.2 A formação no lócus da escola – diretrizes orientadoras para pensar a 
construção de um projeto de formação continuada na tendência reflexiva 

Na seção anterior, foi possível a reflexão sobre o processo de formação 

continuada que, em síntese, diz respeito à própria formação contínua dos 

profissionais da Educação, independente dos setores de atuação, seja escola, 

órgãos públicos, entre outros contextos. Entende-se que o processo formativo não é 

apenas uma continuidade da formação inicial, mas uma constância da prática do 

aprender, visando avanços no ensino e aprendizagem dos alunos. Como defende 

Cruz e Martiniak (2016, p. 23) ―[...] a formação de professores é um desafio que está 

intrinsecamente associado com o futuro da educação básica e, consequentemente, 

com a formação das crianças, jovens e adultos‖. Nesta conjuntura, constatamos que 

existem diferentes tipos de abordagens na efetivação das formações continuadas. 

Assim sendo, abordamos neste estudo ponderações sobre o modelo tradicional 

tecnicista e o modelo crítico reflexivo, contextualizados por autores como Imbernón 

(2009 e 2011), Pimenta (2012), Placco (2012), dentre outros. 

Entende-se que cada proposta de formação continuada possui o seu valor 

para formação docente. Tomamos como foco para contextualização na presente 

pesquisa a formação continuada na tendência reflexiva defendida por Imbernón 

(2009, 2011), dentre outros, por compreendermos que a formação, neste contexto, 

demonstra uma conjuntura mais próxima à prática do professor, além de revelar 

grande potencial para sua construção identitária.  

 
A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma 
política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos 
professores e das instituições escolares, uma vez que supõe condições de 
trabalho propiciadoras da formação como contínua dos professores, no local 
de trabalho, em redes de autoformação, e em parceria com outras 
instituições de formação. (PIMENTA, 2012, p. 35) 
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Nossa discussão teórica evidenciou sobre os desafios e dificuldades que se 

tornam essas constantes alterações nos métodos e abordagens na realização das 

formações continuadas, principalmente quando direcionadas por instituições 

governamentais. Tais decisões exercem influência no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, pois os rumos geralmente são alterados antes mesmo 

dos resultados serem efetivados. Tomando como campo a abordagem reflexiva 

(Imbernón, 2009, p. 34-35), uma tendência que trata o professor como um 

profissional ativo e protagonista do processo formativo e não um mero ouvinte de 

palestras que ouve para depois pôr em prática instruções, mas alguém que possa 

refletir junto, analisar, construir, planejar e realizar, visando sempre questões que 

levam sobre o ensino e aprendizagem dos alunos. Quanto a isso, 

 
Nos últimos tempos, a prática reflexiva tem sido sugerida como conduta 
essencial no que se refere à formação de professores, tanto em seu início 
como no prolongamento da carreira docente. Assim, em ambos os 
contextos, a tendência para a adoção de uma conduta reflexiva na formação 
docente tem produzido várias discussões nas pesquisas e, 
consequentemente, transformações a respeito de seu conceito, 
epistemologia, finalidades, estratégias de efetivação e de avaliação de 
resultados. (ALTARUGIO; VILLANI, 2010, p. 385) 
 

Imbernón (2011) possui vasta produção em estudos referentes ao tema 

formação docente. Em sua análise sobre os cinco grandes eixos de atuação neste 

campo, o autor cita: ―A reflexão prático-teórica [...] a troca de experiências entre 

iguais [...] A união da formação a um projeto de trabalho [...] a formação como 

estímulo crítico [...] o desenvolvimento profissional da instituição educacional 

mediante o trabalho conjunto [...]‖ (IMBERNÓN, 2011, p. 50). Em resumo, o autor 

contextualiza sobre os eixos mencionados, argumentando que se levados em 

consideração para se pensar a proposta formativa dos professores, poderão se 

distanciar do modelo técnico, genérico e muitas vezes distante das necessidades 

pedagógicas locais. Para qual for à tendência formativa a ser realizada, é necessário 

o planejamento e direcionamento das abordagens a serem aplicadas, pois, como 

define Almeida (2015, p. 78), os ―[...] objetivos, pressupostos, tendências, pontos de 

vista teóricos, critérios fazem parte da abordagem‖. Nesta conjuntura, a docente e 

pesquisadora (ALMEIDA, 2012) faz um estudo refletindo sobre as possibilidades 

para uma proposta de formação continuada no contexto reflexivo comparando-se a 

valores de vida, pois entende que a formação tem como intencionalidade não 

apenas repassar conteúdos, mas agir no desenvolvimento do indivíduo como um 
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todo, seja no seu processo histórico, social e pessoal. Em suas palavras: 

 
Portanto, quando se fala em formação, refere-se à educação e à cultura; 
fala-se do conjunto de conhecimentos que a humanidade já construiu e do 
acervo que cada indivíduo acumulou em função dos grupos aos quais 
pertenceu e pertence e de suas experiências pessoais; entra-se no terreno 
dos valores e símbolos, num processo que tem como intencionalidade o 
desenvolvimento do indivíduo, singular e social, histórico e concreto. 
(ALMEIDA, 2012, p. 10) 
 

Almeida (2012) propõe uma brilhante pontuação, ao ressaltar que na 

educação lidamos com pessoas e todas as intervenções podem promover 

transformações não apenas no campo profissional, mas também no campo 

socioemocional. Freire (2021, p. 92) poeticamente diz: ―Me movo como educador 

porque, primeiro, me movo como gente‖. Essa assertiva, que também recorda o lado 

humano do educador, pontua que a educação ocorre através de interações, da 

relação com o outro, e essas transformações são o alimento para grandes 

resultados socioeducacionais. Tal asserção é direcionada para as formações 

continuadas que devem compreender que os sujeitos presentes não são apenas 

ouvintes e meros executores, mas são sujeitos humanos e sociais e, na participação 

do processo formativo, problematizarão sobre a própria prática, possibilitando 

transformá-la. Neste contexto, Almeida (2012, p. 10) afirma quanto ―[...] as diretrizes 

para a formação de professores devem referir-se a indicações que levem a termo um 

projeto de formação que considere que, antes de ser um profissional, o professor é 

um indivíduo integrado: corpo, afetividade, cognição‖. 

Nesse quadro, continuamos com os estudos de Almeida (2012), que 

pontuam algumas diretrizes no contexto valorativo calviano para pensar a formação 

continuada. Segundo a autora, para construção de um plano formativo, este deve 

contemplar a exatidão: ―Ora, na formação de professores o fundamental é 

exatamente isto: ter um projeto bem definido e calculado‖ (ALMEIDA, 2012, p. 11). 

Significa dizer que, tal como toda ação escolar, a formação também demanda a 

necessidade de um estudo, planejamento e construção de um projeto de trabalho, 

definindo metas e finalidades para as propostas. Assim, ―as finalidades propostas, 

sejam para um sistema educacional, sejam para uma escola, sejam para uma sala 

de aula, não podem ficar subentendidas; elas precisam ser claramente explicitadas‖ 

(ALMEIDA, 2012, p. 12). 

De acordo com os ideais da autora, todo processo educativo precisa 
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delimitar, de forma clara, os objetivos, pois uma vez ―definidos [...], passa-se à 

definição dos conteúdos formativos – refletir sobre o que ensinar e aprender para 

alcançar esses objetivos‖ (ALMEIDA, 2012, p. 12). Consideramos interessante 

destacar quando Almeida (2012) pontua que a reflexão se dará sobre o que ensinar, 

demonstrando que esta construção ocorrerá coletivamente durante os encontros 

formativos, tornando, assim, os participantes atuantes no processo, pois não irão à 

um encontro com propostas inflexíveis definidas por terceiros, mas terão contato 

mediando conteúdos de trabalhos e reflexões sobre a prática para, assim, pensarem 

sobre o processo de ensino.  

A autora chama atenção para o ponto da avaliação, compreendendo que 

este elemento se refere a ―[...] definição de um processo pelo qual se possa aferir o 

resultado da aprendizagem do aluno, como decorrência do ensino do professor‖ 

(ALMEIDA, 2012, p. 13). Nesta conjuntura, o termo avaliação é trazido num contexto 

diferente do que geralmente ocorre nos encontros de formação, onde avaliar 

significa coletar impressões dos participantes sobre o encontro. Na proposta de 

Almeida, a intenção é avaliar os resultados, definindo estratégias de como aferir a 

aplicação na prática em sala de aula e as repercussões na aprendizagem do aluno. 

Essa ideia não deve ser usada para medir performances ou realizar comparativos, 

mas sim denotar uma maneira do professor aferir sobre a sua prática, lembrando 

que quem deve fazer esse parecer é o próprio professor e não outros profissionais. 

Por fim, a última sugestão da autora menciona a articulação de todas estas 

proposições, recomendando o ―[...] entrelaçamento dos objetivos, conteúdos e 

procedimentos‖ (ALMEIDA, 2012, p. 13). Significa dizer que o roteiro com a 

organização do encontro deve apresentar uma união entre as propostas indicadas, 

de modo a ficar claro aos participantes, além de assegurar que todas as propostas 

definidas devem ser contempladas. Esta observação é bastante relevante, pois no 

momento da construção do plano formativo e planejamento para realização dos 

encontros, o formador precisa estar atento a este passo. 

Para que o leitor desta pesquisa possa compreender o que se diz, 

apresentamos abaixo um exemplo do currículo e organização de um dos encontros 

do projeto ―Formação de Formadores‖, em que se pode visualizar a articulação das 

propostas, onde uma das expectativas definidas é contemplada no currículo e, em 

seguida, no quadro das atividades/sínteses da pauta que corresponde aos 
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procedimentos.  

Figura 1 - Currículo do I Encontro de 2017 – Ano I – Formação no Espaço Escolar 

 

          Fonte: Orientações do Projeto ―Formação de formadores‖ aos Coordenadores Pedagógicos. 

Este quadro representa o currículo e organização do primeiro encontro de 

formação continuada no contexto da escola, ocorrido nos dias 24 e 25 de agosto do 

ano de 2017 em uma das escolas cenário desta pesquisa, por meio do projeto 

―Formação de Formadores‖. Através do documento podemos analisar que tanto o 

tema quanto as expectativas de aprendizagem, como os conteúdos e 

atividades/síntese da pauta estão interligados, apresentando uma articulação entre 

si. Por exemplo, quando se apresenta a proposta, ―refletir sobre a relevância da 

leitura enquanto prática social [...]‖, no ponto relativo ao conteúdo, é definido ―leitura 

como prática social‖, e previsto nas atividades/síntese da pauta ―reflexão e 

discussão acerca das práticas de leitura desenvolvidas na escola‖. 

Outro ponto importante observado neste documento trata-se da expectativa 

de aprendizagem: ―analisar dados e informações em relação à formação leitora dos 

alunos da escola‖. Esta pontuação demonstra dois fatores cruciais: o primeiro é, 

antecedendo ao encontro formativo, observa-se que foram realizadas ações de 

planejamento, além de sondagens com os professores para definição da escolha do 

tema estudado e levantamento de informações referentes à aprendizagem dos 

alunos, sendo coletadas através de pesquisa aplicada no próprio contexto da escola. 

O segundo ponto observado concerne à aprendizagem docente frente à prática 

―reflexão didática‖. Analisamos que os formadores contemplaram esta finalidade 
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dentro da proposta de ―analisar dados e informações‖, demonstrando que o 

conteúdo reflexão didática não é algo que se aprende apenas lendo textos ou 

ouvindo explanações sobre ―como se faz‖, mas também por meio das atividades 

aplicadas com base em informações da própria realidade docente.  

 
O discurso da escola como lócus de formação do professor reflexivo tem 
ratificado a ideia do professor como sujeito do seu fazer, pesquisador da 
sua prática, não mero executor de políticas públicas, mas como profissional 
capaz de elaborar, definir e reinterpretar o seu fazer, relacionando-o com os 
contextos sociais e econômicos e com conhecimentos produzidos, portanto, 
capaz de pensar sua própria formação. (DOMINGUES, 2014, p. 26) 
  

A afirmação de Domingues (2014) contempla as diretrizes apresentadas 

neste estudo frente ao contexto da formação reflexiva, além de abraçar o que foi 

realizado no encontro formativo exemplificado através do quadro do currículo e 

organização do encontro de formação na escola. Não obstante, a afirmativa revela 

duas questões que foram transitadas nesta análise teórica sobre a formação 

continuada, que se trata da formação no lócus da escola e o professor pesquisador 

da sua prática (DOMINGUES, 2014, p. 26). Nesta continuidade, nas próximas 

subseções ratificaremos sobre a formação continuada centrada na escola como 

promotora da reflexão didática e, por fim, discutiremos sobre o profissional que pode 

assumir o papel do formador neste contexto e sua relação colaborativa com o 

professor.  

 

3.3. A formação em contexto e a gestão democrática como elemento para 

autonomia docente  

Em face das discussões teóricas apresentadas neste estudo sobre a 

tendência formativa reflexiva, observa-se que uma característica marcante desta 

abordagem é a formação em lócus, uma vez que possibilita a reflexão sobre a 

prática docente. Destacamos que formação em lócus não se trata necessariamente 

de formações que sejam realizadas em algum espaço físico escolar, mas que sejam 

efetivadas no contexto das questões escolares em que o docente está inserido, 

tratando-se de uma relação genuína entre a teoria e a prática vivenciada (PLACCO, 

2014, p. 535). Por isso, 

 
É importante esclarecer que, centrar e vincular a formação de professores à 
escola não significa desenvolver ações exclusivamente ―dentro do espaço 
escolar‖ do ponto de vista específico utilizado, mas sim desenvolver ações 
sempre ancoradas na unidade escolar, a partir de um plano de ação que 
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pretenda efetivar mudanças, tanto nas práticas individuais como nas 
práticas coletivas institucionais. (GAMA; TERRAZZAN, 2012, p. 127)  
 

Tal percepção é defendida por Placco (2014), ao que denomina como 

―formação centrada na escola ou formação em serviço‖ (PLACCO, 2014, p. 535). A 

autora explica que para realização desta proposta, os conteúdos, informações e os 

dados analisados nos encontros formativos, devem trazer as necessidades e 

particularidades da escola onde os docentes estão inseridos (PLACCO, 2014). A 

reflexão didática, os saberes e experiências como componente dos conteúdos 

formativos são elementos para formação na tendência formativa reflexiva, como 

demonstrada pelos autores que embasam estas discussões teóricas. Pimenta (2012, 

p. 22) cita que ―[...] os saberes da experiência são também aqueles que os 

professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de 

reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem [...]‖. Vimos que ela 

possibilita este gancho da reflexão sobre o que se faz ao que se estuda, de modo a 

aproximar o docente e seus alunos, pois neste contexto não se trabalha com um 

aluno genérico, em um programa educativo que não valoriza as especificidades de 

uma turma heterogênea, em diferentes níveis de aprendizagens. 

Fusari (2009) amplia esta discussão trazendo argumentos que defendem a 

participação dos docentes e gestores frente às questões da formação em contexto. 

 
A formação contínua de educadores que atuam na escola básica será mais 
bem-sucedida se a equipe escolar, liderada pelos diretores e coordenadores 
[...], encará-la como valor e condição básicos para o desenvolvimento 
profissional dos trabalhadores em educação. A estrutura e a gestão 
democrática são elementos essenciais por enaltecerem a participação e o 
envolvimento dos professores e técnicos. (FUSARI, 2009, p. 22) 
 

Esta se torna uma afirmativa valiosa referenciada pelo autor, que descreve 

como a escola pode incorporar, através da gestão democrática, a formação 

continuada em contexto à sua realidade como uma política institucional. Assim, 

independente de terceiros, a escola recebe autonomia para direcionar as propostas 

formativas mediante as necessidades identificadas. Para isto, como sugere Fusari 

(2009), é preciso que esta proposta seja definida no PPP da instituição, além do 

mais, ―[...] o calendário escolar precisa garantir anualmente (semestres, bimestres, 

meses, dias) oportunidades para que os professores se encontrem, analisem, 

problematizem, façam trocas, enfim, reflitam na e sobre a ação [...]‖ (FUSARI, 2009, 

p. 22). Neste sentido, quando falamos sobre a organização do tempo escolar, Placco 
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explica que toda instituição planeja e organiza sua rotina escolar de acordo com as 

ações que devem ser contempladas no trabalho de campo de um dia, ou na 

semana, ratificando a importância de existir um planejamento para cada atividade 

dentro da rotina escolar, inclusive a formação em contexto:  

 
Assim, na organização dos tempos escolares, prevê-se horário de aulas, 
intervalos, momentos de avaliação e de reunião de professores e pais, e 
outras situações em que ocorram as atividades pedagógicas, o 
compartilhamento de experiências entre professores, entre estes e o 
coordenador pedagógico, entre estes e os alunos (PLACCO, 2014, p. 533) 
 

Planejar o tempo escolar com as ações pedagógicas e propostas 

socioculturais é essencial para alcançar as finalidades e propósitos na Educação, 

assim, fazendo esta relação entre as ações programadas para o ano letivo da escola 

às reflexões exercida durante a formação em contexto, a formação contribuirá para 

ação dos resultados almejados. Soares (2002, p. 38) também propõe uma revolução 

nesta linha argumentando que, ao pensarmos em transformações no ensino, ―é 

necessário introduzir modificações no currículo e na organização institucional‖. 

Pontuações referentes ao campo do ensino dos conteúdos de leitura e escrita, 

todavia, são argumentos que podem ser utilizados pensando o ensino de qualquer 

outro conteúdo, uma vez que a intenção da autora é evidenciar a importância da 

formação continuada dos professores como alternativa para autonomia docente, 

bem como a reflexão sobre a prática e hierarquização docente. 

 
É necessário introduzir modificações no currículo e na organização 
institucional, criar consciência em relação à opinião pública e desenvolver a 
pesquisa no campo da didática da leitura e da escrita. É necessário também 
traçar novamente as bases da formação dos professores e promover a 
hierarquização social de sua função. (SOARES, 2002, p. 38) 
 

Através deste apanhado teórico podemos constatar que se torna não apenas 

equivocado, mas também injusto delegar toda responsabilidade para transformações 

no campo do ensino e qualidade na educação nas mãos únicas dos professores, 

pois, como vimos, as transformações ocorrem no coletivo. Concordando com o que 

defende Imbernón (2011, p. 46), ao pontuar que, para além da efetivação de uma 

proposta formativa em contexto que contemple a reflexão didática, uma verdadeira 

mudança requer também transformações no campo político e social, pois, segundo o 

autor, a formação é um grande elemento para transformações educacionais, porém, 

não é o único. 
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A melhoria da formação ajudará esse desenvolvimento, mas a melhoria de 
outros fatores (salário, estruturas, níveis de decisão, níveis de participação, 
carreira, clima de trabalho, legislação trabalhista etc.) tem papel decisivo 
nesse desenvolvimento. (IMBERNÓN, 2011, p. 46) 
 

Todavia, mesmo diante das problemáticas no campo da Educação, é 

ponderoso que o professor abrace seu potencial, invista em si enquanto profissional 

e pessoa, em busca do progresso diante das realidades encontradas. Como 

incentivo, a formação em contexto pode se tornar um forte componente para 

alcançar esta autonomia e melhorar os resultados na aprendizagem dos alunos. 

Como continua Imbernón, é válido ―[...] analisar a formação como elemento de 

estímulo e de luta pelas melhorias sociais e trabalhistas e como promotora do 

estabelecimento de novos modelos relacionais na prática da formação e das 

relações de trabalho‖ (IMBERNÓN, 2011, p. 48). Neste sentido, refletindo sobre a 

formação como responsabilidade de todos, sendo promotora das boas relações de 

trabalho, na subseção seguinte trataremos sobre um importante profissional que 

possui papel fundamental para a mediação da reflexão didática e tem a sua relação 

colaborativa com o professor como uma peça importante para transformações no 

ensino. Trataremos sobre a prática do professor e do coordenador pedagógico num 

contexto colaborativo em situações escolares, pois, assim, será possível pensar 

como levar a formação para dentro da escola, tendo os gestores como 

colaboradores e o CP como mediador da reflexão didática. 

 

3.4 Reflexões sobre a prática colaborativa entre o Professor e o Coordenador 

Pedagógico  

Muito se discute sobre a prática docente, nesta perspectiva, ao pensarmos 

sobre a complexidade dos contextos que envolvem esta ação, no que diz respeito às 

necessidades e especificidades de cada etapa do ensino básico, pontuamos que 

vários elementos necessitam de um olhar aguçado do docente, requerendo 

atualizações, estudos e direcionamentos junto às questões que envolvem o ensino e 

aprendizagem dos alunos. Neste cenário, é impreterível organizar o tempo didático 

de modo a conciliar e atender tanto as propostas e projetos da escola como também 

contemplar e concluir as orientações do currículo educacional.  

 
A cada ano novas turmas e a cada dia novo desafio. Olhar para todos e 
para cada um, para cada um e para todos. Perceber suas necessidades e 
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descobrir como atendê-las em particular, dentro de um grupo como um todo: 
esta é a dinâmica diária na profissão docente. (SANTOS, 2015, p. 90) 
 

Portanto, a cada novo ano escolar os desafios são renovados, necessitando 

de reorganização e novos direcionamentos. Isto porque as turmas não são 

homogêneas, nem se tratando dos níveis de aprendizagem que apresentam, nem da 

forma que aprendem e constroem seus conhecimentos. Como ressalta Sampaio e 

Venâncio (2009, p. 53), é necessário ―pensar e praticar ações pedagógicas que 

legitimem as diferenças, constitutivas de toda sala de aula [...]‖. Com este propósito, 

as autoras argumentam sobre uma iniciativa de experiência formativa que possui 

como base os ―[...] princípios teóricos da pesquisa-ação que assume praticar o 

movimento de tomar a prática docente como objeto de reflexão [...]‖ (SAMPAIO, 

VENÂNCIO, 2009, p. 55). Neste sentido, defendem que a reflexão didática é capaz 

de considerar as especificidades de cada aluno. 

 
Logo, é imprescindível que as professoras possam viver experiências em 
que o conhecimento construído na prática se potencialize no diálogo prática 
teoria prática, tendo como horizonte de possibilidade a construção de uma 
autonomia docente capaz de responder aos desafios cotidianos da sala de 
aula – espaço tempo privilegiado de (auto)formação docente. (SAMPAIO, 
VENÂNCIO, 2009, p. 55) 
 

Ao ponderar sobre os papéis exercidos no campo da educação, 

consideramos que se trata de professores atuando em campos diversificados, seja 

na função de técnico pedagógico (coordenador pedagógico, orientador educacional, 

coordenadores de projeto, dentre outros), no campo da direção e gestão escolar, em 

setores das diretorias de ensino, bibliotecas, dentre outros. Se, em sua maioria, 

todos são professores em diferentes desafios e funções, resta-nos esta incógnita do 

por quê, ao nos distanciarmos da atuação na sala de aula, desenvolvem-se 

dificuldades no reconhecimento das problemáticas vivenciadas neste plano. Em vista 

disto, pensando nos atores que fazem parte do processo de promoção do trabalho 

coletivo na escola, além de fomentar ações mediadoras de estudo e reflexão da 

prática, podemos citar o professor coordenador pedagógico. Libâneo (2012, p. 463-

464) explica que toda instituição escolar precisa de uma organização interna 

podendo se estruturar de acordo com cada legislação local, denominando como 

―estrutura organizacional‖. Para o autor, este termo refere-se às várias funções 

presentes na escola, como, por exemplo, os gestores escolares, setores técnico e 

administrativo, equipe técnica pedagógica, setores dos serviços gerais, corpo 
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docente e corpo discente (LIBÂNEO, 2012, p. 464-468).  

Neste arranjo, segundo o autor, está o coordenador pedagógico, profissional 

que trabalha em parceria com o diretor na gestão da escola, compondo a equipe 

técnica pedagógica, setor que também conta com a participação do orientador 

educacional. De acordo com Libâneo (2012, p. 466), o coordenador pedagógico ―[...] 

coordena, acompanha, assessora, apoia e avalia as atividades pedagógicas-

curriculares, prestando assistência pedagógico-didática ao professor‖. Todavia, 

muito se tem refletido sobre o papel deste agente na escola. Placco (2014, p.531) 

argumenta que é fundamental o CP ter clareza da sua função, defendendo que sua 

prática está ligada a mediação ―entre os sujeitos e os conhecimentos pedagógicos e 

das disciplinas, entre os educadores e educandos, entre escola e comunidade‖ 

(PLACCO, 2014, p. 532). Nesta linha reflexiva, Silva (2012, p.53) explana sobre o 

papel do CP na mediação das ações e diálogos coletivos, pontuando que ―[...] no 

processo de discussão coletiva, liderado pelo coordenador pedagógico, cada escola, 

apoiada nas diretrizes oficiais, pode encontrar seu caminho‖, pois professores 

constroem-se na coletividade.  

Tardif (2014, p.33) ressalta que muitas vezes ―[...] o corpo é desvalorizado 

em relação aos saberes que possui e transmite.‖ Concordamos com esta afirmativa 

e a utilizamos para que possa servir de ressalva ao se pensar mediações do 

formador liderando os processos formativos. Chamamos atenção para que a posição 

do formador não seja de diminuir ou desmerecer os saberes que os professores 

trazem consigo. Compreendemos que o papel do formador não representa a figura 

de saber superior e sim um profissional capacitado para mediar os conhecimentos 

junto aos pares, pois ―ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo‖ (FREIRE, 2005, p. 78). 

É preciso se afastar da ideia da escala hierárquica com relação a poderes e 

conhecimento nas instituições escolares, em que, a depender da posição e cargo na 

educação, o profissional é considerado ou o mesmo se considera com saberes 

superiores aos dos outros. Tal afirmativa não é apenas referente à posição entre 

gestores e docentes, mas também entre docentes e discentes. Uma conjuntura 

analisada por Freire (2005, p. 67) pontua que ―na visão ‗bancária‘ da educação, o 

‗saber‘ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber‖. A 

construção do conhecimento na educação não é algo que se deposita no outro, é 
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algo construído na coletividade das ações educativas.  

Paulo Freire diz: ―Como educador, devo estar constantemente advertido com 

relação a este respeito que implica igualmente o que devo ter por mim mesmo‖ 

(FREIRE, 2021, p. 58). Trata-se de uma afirmativa essencial para basear relações 

respeitosas e valorativas nos processos de ensino e aprendizagem, de modo a 

inspirar aqueles dispostos a esta sabedoria, afinal, educar pelo medo e humilhação, 

promovendo no outro o senso do ridículo e desânimo, são elementos que podem 

bloquear e afastar os indivíduos da aprendizagem. Por isso, consideramos que nas 

ações educativas, em especial, nas ações de orientações formativas, é interessante 

que as falas sejam respeitosas, ponderadas e equilibradas, distantes da opressão. 

Elas devem possibilitar aprendizagens, de modo que despertem no outro o interesse 

de novos significados ao seu próprio fazer. Não se pode apontar para o colega 

docente condenando sua prática. Não existe prática errada, existem práticas que 

podem ser ressignificadas.  

 
[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os ―argumentos de autoridade‖ já não valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades 
e não contra elas. (FREIRE, 2005, p. 79) 
 

Tratando-se deste conceito de conhecimentos e saberes, consideramos 

imprescindível que o professor tenha clareza referente a seu campo de atuação, 

além de ter uma didática que possibilite a aprendizagem dos alunos e continuar em 

constante estudo para sua formação. Ter compreensão da sua própria prática é 

importante não apenas considerando a atuação docente em sala de aula, mas como 

um elemento de valorização de iniciativa pessoal, pois quando se está seguro do 

seu saber, desenvolve-se maior autonomia e confiança. Logo, trata-se de 

fundamentos que servem igualmente ao professor coordenador pedagógico (PCP), 

uma vez que, para além da apropriação de inúmeras teorias, ou mesmo uma 

bagagem carregada de experiência docente com bons resultados; o PCP precisa 

saber como promover a mediação do conhecimento, de modo que aquele que ele 

orienta, desenvolva suas potencialidades. 

Luckesi (2014) tem refletido sobre a temática didática. Nestes termos, o 

autor fomenta sobre o que seria uma didática significava, pois entende que didática 

não se trata apenas do como proceder, mas diz respeito ao desenvolvimento de 
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ações críticas e reflexivas no educando: 

 
Não poderá continuar sendo um apêndice de orientações mecânicas e 
tecnológicas. Deverá ser, sim, um modo crítico de desenvolver uma prática 
educativa, forjadora de um projeto histórico, que não se fará tão somente 
pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos 
diversos setores da sociedade. (LUCKESI, 2014, p. 33) 
 

Tais levantamentos são um demonstrativo de que a prática escolar precisa 

ser discutida não apenas por profissionais especialistas e doutores nas áreas, mas 

também por quem tem prioridade frente à prática, quem vivencia a realidade escolar 

todos os dias: o professor! A realidade de alguns não é igual para todos, por isso, 

quando o docente escreve e compartilha sobre as experiências que foram 

significativas para si, estas podem se tornar exemplos motivacionais para outros 

educadores. A formação continuada permanente como projeto institucional 

possibilita isto, pois habilita momentos de contínuos estudos. Antes de ser gestor, o 

coordenador pedagógico é um professor. Assim como os docentes em sala de aula, 

o CP também sente dificuldades na construção da sua prática. Observando este 

cenário, compreendemos que a formação continuada específica para o coordenador 

pedagógico possui ampla dimensão, uma vez que articula interesses dos CPs, dos 

professores e dos alunos, como também contribui na construção da sua identidade 

como formador.  

Buscando contextualizar esta conjunção, na próxima seção apresentaremos 

uma análise frente às propostas definidas na programação do projeto de formação 

―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖, 

tendo como base o documento que sintetiza suas propostas metodológicas; 

referenciando sua concepção, fundamentação teórica, objetivos, conteúdos 

estudados, tema foco de direcionamento de aquisição, além do desenvolvimento 

deste processo. 
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4. FORMAÇÃO DE FORMADORES: CONSTITUINDO REDES 
COLABORATIVAS DE APRENDIZAGENS EM ITUPIRANGA - PARÁ 
 

 Educar é reinventar o mundo. (FREIRE, 2021) 
 
 

O Projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de 

aprendizagens‖, traz à tona o plano de formação continuada na escola, que valoriza 

o contexto e o trabalho colaborativo dos sujeitos que fazem parte deste cenário. O 

programa objetivou atuar no sentido de ―legitimar a identidade do coordenador 

pedagógico como formador de professor; consolidar a escola como lócus da 

formação de professores; re-conceitualizar práticas pedagógicas docentes com 

vistas à qualificação efetiva da aprendizagem dos alunos‖ (vide folder do projeto em 

anexos). 

Quadro 2 - Descrição dos Objetivos Gerais presentes no folder de apresentação do projeto 

Objetivos Gerais: 

 Legitimar a identidade do coordenador pedagógico como formador de professor. 

 Implementar um percurso de formação continuada em rede colaborativa, situada nos 

problemas pedagógicos locais com vistas a qualificação efetiva das aprendizagens dos 

alunos. 

 Consolidar a escola como lócus da formação de professores. 

 Reconceitualizar práticas pedagógicas docentes para melhorar a qualidade das 

aprendizagens dos alunos. 

Fonte: Folder impresso anexado no caderno pessoal de uma das CP participantes da ―Formação de 
Formadores‖. O registro deste documento, se encontra nos anexos deste estudo. 

No dia 30 de maio de 2017, no espaço de um ginásio escolar, reuniu-se todo 

corpo docente do município numa reunião extraordinária para divulgação do projeto 

―Formação de Formadores‖. Além de abordar sobre o plano metodológico da nova 

proposta formativa, foram anunciados os professores nomeados para atuar no 

departamento de ensino e pesquisa, personagens que configuravam o conjunto de 

formadoras responsáveis pelo desenvolvimento do projeto ―Formação de 

Formadores‖.   

Para além da apresentação de sujeitos, o conceito deste momento 

sugestionava tornar os educadores conhecedores das decisões pedagógicas 

municipais através da divulgação do projeto ―Formação de Formadores‖, 

promovendo participação e reflexão entre os pares sobre os objetivos e propósitos 

almejados, bem como sobre a dinâmica das ações previstas para o contexto 

formativo. Em face deste cenário, um dos propósitos iniciais deste plano formativo 

versava sobre a capacitação dos formadores que atuariam nas formações em 



78  

contexto. Nesta perspectiva, o primeiro encontro formativo do projeto ―Formação de 

Formadores‖ ocorreu no dia 31 de maio de 2017, direcionado para a formação dos 

coordenadores pedagógicos. Foram reunidos cerca de 35 CPs do município de 

Itupiranga, atuantes nas escolas de zona urbana e do campo. Ao passo da 

intencionalidade de formar os formadores (GOUVEIA, 2012, p. 49-60), o contexto 

formativo possibilita ao participante oportunidade de estudar conteúdos próprios para 

o exercício como formador, a exemplo do trabalho com conteúdos de mediação da 

reflexão didática, elaboração de pautas formativas, liderança, habilidades de 

problematização de situações educativas, dentre outros pontos.  

O primeiro encontro formativo também possibilitou compreensões frente à 

abordagem que iluminava os direcionamentos da proposta, contrapondo-se à 

tendência de formação tradicional na qual a figura do formador representa o centro 

dos direcionamentos do processo que orientam palestras sobre temas determinados 

e generalizados (IMBERÓN, 2009, p. 50). Na nova perspectiva desenvolvida, que 

contempla os interesses da tendência reflexiva, os participantes são atores ativos do 

processo e não apenas ouvintes. Sendo assim, tal conjuntura possibilita a interação 

colaborativa juntamente ao formador, cenário este em que as próprias práticas eram 

tomadas como eixo de reflexão e teorização. O espaço de formação continuada do 

projeto de formadores possibilitou ao coordenador pedagógico segurança para 

compartilhar suas experiências, dificuldades e conquistas, além da reflexão sobre o 

seu papel na escola, seus projetos, ideias, suas angústias em comum, dentre outras 

questões; situações compartilhadas num clima de cumplicidade e confiança. Como 

almeja Garrido (2009): 

 
É preciso por isso investir nesse espaço, e isso significa que é preciso 
investir na formação do professor-coordenador, na medida em que ele é o 
agente estimulador e articulador desse processo [...], no qual possa 
apresentar as dificuldades inerentes à sua nova função, partilhar angústias, 
refletir sobre sua prática como coordenador, trocar experiências, crescer 
profissionalmente, para poder exercer de forma plena sua função formadora 
e promotora do projeto pedagógico. (GARRIDO, 2009, p. 11) 
 

Os estudos quanto ao papel e atribuições do coordenador pedagógico 

deram-se através do entrelaçamento entre teoria e prática. Neste contexto, projetou-

se a visão do coordenador como formador, demonstrando sobre a importância do 

próprio coordenador ao se reconhecer e atuar como formador no contexto escolar, 

além de revelar a importância de se investir na capacitação deste profissional. 
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Segundo Domingues (2014): 

 
O trabalho do coordenador pedagógico, no século XXI, como gestor dos 
processos de formação, tem especial importância pela possibilidade de 
condução de uma reflexão que produza a consciência das identidades 
possíveis frente às descontinuidades da contemporaneidade, das 
determinações das políticas públicas e das necessidades educativas da 
comunidade. (DOMINGUES, 2014, p. 26) 
 

Legitimar a identidade do coordenador pedagógico como formador de 

professores, contextualizando sua prática pedagógica, faz parte dos objetivos do 

projeto ―Formação de Formadores‖. Neste contexto, a figura do coordenador 

aparece como mediador/articulador da equipe, postura fundamental para o trabalho 

colaborativo. Considerando que o trabalho entre coordenador pedagógico e 

professor deve ser desenvolvido de forma colaborativa à formação continuada no 

espaço escolar, carece propiciar este elo no sentido de que ―os professores devem 

sentir-se protagonistas do seu processo de formação continuada sob a liderança do 

coordenador, sendo esta atividade, inerente ao desempenho da função‖ 

(MONTEIRO e GAMA, 2018, p. 127). 

Dentre os objetivos do projeto de formadores (Quadro 04), quanto ―a 

implementação de um percurso de formação continuada em rede colaborativa, tendo 

como base as problemáticas da realidade local relacionado a um tema comum‖. 

Pontuações descritas no folder do projeto, no qual se analisam que uma de suas 

perspectivas está relacionada à construção de uma rede formativa cíclica e 

colaborativa entre os sujeitos envolvidos (equipe SEMED, coordenadores 

pedagógicos, professores, alunos), de modo a articular as vivências profissionais e 

pedagógicas locais por meio da qualificação permanente do processo de ensino e 

aprendizagem. A ideia do conceito ―rede formativa‖ vislumbra o direcionamento dos 

estudos formativos em uma temática central (tema comum), sendo trabalhado em 

toda rede de ensino do município, independente do componente curricular. Quanto à 

definição deste ―tema comum‖ de estudo, o projeto de formadores direcionou 

atividades de pesquisa para coleta de dados durante as ações formativas, buscando 

informações apuradas no contexto escolar por meio da participação dos docentes, 

entre outros profissionais. Ressaltamos que a proposta do trabalho de um tema 

comum desenvolvido por toda rede de ensino, não se trata do trabalho com 

conteúdos que sejam interdisciplinares, conceito este explicado por Soares, 

Prodócimo e De Marco (2016):  



80  

 
A interdisciplinaridade define-se como qualquer forma de combinação entre 
duas ou mais disciplinas (ou conhecimentos que foram segmentados). 
Objetiva a compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de 
vista e elabora síntese sobre determinado assunto. (SOARES; 
PRODÓCIMO; DE MARCO, 2016, p. 1197-1198) 
 

Em síntese, a ideia de um ―tema comum‖ para toda rede não foi propor 

conteúdos combinados entre duas ou mais disciplinas, mas sim sugestionar uma 

temática que representasse os interesses e necessidades de todos os envolvidos. 

Desta forma, trabalhou-se uma temática única em toda rede de ensino no mesmo 

período, porém, sem perder as características próprias de cada realidade escolar. 

Segundo as diretrizes do próprio projeto, a temática de estudo não deve ser definida 

por técnicos pedagógicos e diretores de ensino, mas deve ser escolhida em parceria 

com os participantes através de abordagem diagnóstica. Nesta perspectiva, tal como 

aponta Pimenta (2012, p. 30), ―os saberes pedagógicos podem colaborar com a 

prática. Sobretudo, se forem mobilizados a partir dos problemas que a prática 

coloca, entendendo, pois, a dependência da teoria em relação à prática, pois esta 

lhe é anterior‖. Certos disto, seguimos para mais um objetivo do projeto ―Formação 

de Formadores‖ que é ―consolidar a escola como lócus da formação continuada de 

professores”.  

Fusari (2009, p. 17) menciona que ―há atualmente uma forte tendência em 

valorizar a escola como lócus da formação contínua‖. De acordo com a autora, 

geralmente os encontros de formação continuada de professores acontecem em 

locais específicos, tais como universidades, centros de convenções, auditórios, 

centros especializados, dentre outras situações. Entretanto, a autora argumenta que 

tem crescido a concepção da formação realizada na própria escola em que o 

educador trabalha sob a mediação dos coordenadores pedagógicos como 

formadores do processo. Os benefícios desta proposta são explicados por 

Domingues (2014, p. 117): 

 
Ao aproximar a formação do local de trabalho, encurta-se a distância entre a 
ação docente real e a reflexão sobre essa ação. Isso implica tomar as 
necessidades da prática como elemento de reflexão para a formação, o que 
significa que ela se desenvolverá para responder as ‗ansiedades‘ formativas 
de determinado grupo de educadores comprometidos com o trabalho 
pedagógico num tempo/espaço determinado. (DOMINGUES, 2014, p. 117) 
 

Tomar as necessidades da prática como elemento de reflexão na formação 

continuada significa dizer que os conteúdos estudados nas formações terão como 
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base as práticas do cotidiano escolar, sendo coletados através das estratégias 

formativas. Portanto, tal concepção fomenta efeitos não somente para o 

coordenador pedagógico, mas também para o professor e todos os envolvidos no 

processo educacional. Como defende os pesquisadores Gama e Terrezzan (2012): 

 
Acreditamos que um dos desafios para a melhoria da educação escolar, em 
que pese a formação continuada dos professores, está na criação de 
dispositivos formativos inovadores que viabilizem tanto a formação 
individualizada como os coletivos de formação a partir das experiências 
vividas no cotidiano escolar. (GAMA; TERREZZAN, 2012, p. 129) 
 

  Através das participações nas ações formativas do projeto de formadores, 

percebeu-se que o plano para realização dos encontros formativos previa a seguinte 

dinâmica: encontros mensais para formação dos coordenadores pedagógicos, 

planejados e ministrados pelo conjunto de formadoras do programa; conjuntura esta 

em que ocorriam os estudos e estruturação para realização das formações no 

contexto da escola, deste modo, contempla-se os propósitos frente à formação do 

CP e estudos didáticos direcionados aos temas respectivos ao contexto da sala de 

aula (tema comum). Neste cenário, o passo seguinte se tratava da realização da 

formação continuada no contexto escolar, tendo seu número de encontros definido 

com base nos encontros realizados para os CPs. Em razão da continuidade da 

reflexão sobre o tema comum dos estudos formativos, de modo que as ações 

pudessem chegar propriamente à sala de aula e consequentemente ao ensino e 

aprendizagem dos alunos, este ―tema comum‖ é discutido e analisado pelos 

professores em sua formação continuada no contexto escolar. 

Neste caso específico da ―Formação de Formadores‖, teve-se como 

finalidade a intenção dos estudos realizados de forma simultânea aos estudos 

didáticos e à formação leitora dos professores, considerando o contexto do tema 

elegido e as ações que este envolvia. Sendo assim, considerando que a pauta dos 

encontros de formação em contexto era produzida nos encontros formativos pelos 

CPs, de modo a garantir o tema comum para toda rede; o que tornava este processo 

formativo próximo e único de cada realidade escolar, diz respeito ao entrelamento 

dos conteúdos didáticos às questões pedagógicas inerentes das suas escolas, tendo 

os seus professores como aplicadores e analistas dos dados, além da atuação do 

próprio CP como formador. Nesta perspectiva, seguimos para o último objetivo geral 

previsto pelo projeto (Quadro 04), que está relacionado à reconceitualização das 
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práticas pedagógicas docentes, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem 

dos alunos, pois todas as propostas giram em torno do aluno. Sugerir novos 

conceitos sobre as práticas docentes nem sempre é uma tarefa simples, pois, como 

explica Garrido (2009, p. 10): 

 
[...] mudar práticas significa reconhecer limites e deficiências no próprio 
trabalho. Mudar práticas significa lançar olhares questionadores e de 
estranhamento para práticas que nos parece tão familiares que parecem 
verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem modificadas. Significa 
alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas ações e 
atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e 
profissional [...] mudar práticas pedagógicas significa empreender mudanças 
em toda a cultura organizacional. (GARRIDO, 2009, p. 10) 
 

Portanto, o termo ―reconceituar‖ faz referência ao movimento de reflexão e 

promoção de novos sentidos e aprendizagens frente à sua didática de modo, como 

explicado na citação de Garrido (2009), a promover questionamentos do próprio 

sujeito sobre sua prática. Não há sentido de fomentar ações autoritárias dos 

formadores sobre o fazer do docente, ao contrário, se espera que o próprio docente 

atribua sentidos e ponderações sobre sua práxis. Dito isto, compreende-se que 

reconceituar e mudar práticas de fato não é uma tarefa simples, pois, muitas vezes 

as opiniões estão tão enraizadas dentro dos indivíduos que parece não existir 

verdade contrária, por isso a importância de ter-se uma reflexão sobre a prática, 

para que, com respeito e cumplicidade, juntos cheguem à conclusão das possíveis 

melhorias sobre o que se faz.  

Em virtude das ações realizadas, consolidou-se a escola como lócus da 

formação continuada, considerando as necessidades e ponto de vista dos 

professores que desenvolveram a prática da reflexão didática. Trata-se de uma 

perspectiva de formação continuada defendida por autores como Imbernón (2009, 

2011), Pimenta (2012) e pelo conjunto de pesquisadores reunidos por Placco, 

Almeida e Souza (2012; 2015), dentre outros. Em face dos resultados, professores, 

coordenadores, alunos e comunidade escolar ressignificaram sua relação com a 

leitura em decorrência das ações de incentivo literário direcionadas pelo projeto 

―Formação de Formadores‖; seja por meio de rodas de leitura, encontro com 

escritores locais, a prática da leitura em voz alta na sala de aula, além de estimular o 

desenvolvimento das habilidades nas produções escritas, cativando o nascimento de 

brilhantes escritores nas comunidades escolares. A linguagem literária, as práticas 

de leitura na escola, que outrora traziam como foco principal o contexto didático, 
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passaram a fazer parte da rotina da comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo digital de uma das escolas participantes 
do projeto ―Formação de Formadores‖. Registrado em 27 
de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital de uma das escolas participantes 
do projeto ―Formação de Formadores‖. Registrado em 28 
de Maio de 2018. 

Prova disto foi a realização do Prêmio Itupiranga de Literatura nos anos de 

2018 e 201921, iniciativa que promoveu um movimento de produções poéticas para 

publicações nos gêneros poesia e prosa (contos e crônicas). Participaram desta 

ação professores, coordenadores pedagógicos, alunos dos diferentes anos 

escolares, corpo técnico geral e, no último ano da realização do Prêmio, foi 

necessário abrir campo para inscrição na categoria ―livre‖, em que se permitia a 

participação da comunidade no seguimento geral, como pais, moradores e, até 

mesmo, residentes de qualquer outra região.                                   

                                                 
21

As informações completas sobre este evento, você encontra no site: 
<https://semeditupiranga.blogspot.com/2019/05/ii-premio-itupiranga-de-literatura.html>  

Figura 2 - Roda de leitura para os alunos 

Figura 3 - Roda de Leitura para os professores 
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Figura 4 - Folder de divulgação do II Prêmio Itupiranga Literatura 

 

Fonte: Arquivo digital
22

.  
Pensando em práticas comuns e frequentes, que estão internalizadas ao 

nosso fazer, exemplifica-se as práticas de leitura no campo do Ensino Fundamental. 

Neste sentido, na subseção seguinte abordaremos sobre a temática Leitura, 

refletindo sobre esta prática nos anos iniciais, sua contextualização e as 

modalidades de leitura abordadas nos encontros formativos de ―Formação de 

Formadores‖. 

  

4.1 Formação de professores no Ensino Fundamental: práticas colaborativas 

na formação didática e leitora 

Como discutido na seção anterior, frente à proposta formativa em rede, os 

conteúdos didáticos estiveram alinhados a um tema comum relacionado a ―formação 

leitora dos alunos‖, desenvolvido com objetivos simultâneos, entre os estudos dos 

conteúdos didáticos e a formação leitora dos professores e consequentemente dos 

seus alunos. Desta maneira, os anos que se seguiram ao desenvolvimento do 

projeto formativo de formadores dizem respeito ao trabalhado de modo aprofundado 

sobre o ensino de leitura na escola. Levando em conta o investimento realizado 

durante o processo formativo frente ao tema Leitura, consideramos importante para 

                                                 
22

 Disponível em <semeditupiranga.blogspot.com/2019/05/ii-premio-itupiranga-de-literatura.html>. 
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este estudo abordar uma breve contextualização sobre os conceitos de alfabetização 

e letramento. 

Assim, nesta subseção, num primeiro ponto ressaltaremos sobre a escolha 

do tema leitura contextualizando sobre a formação leitura dos alunos dos anos 

iniciais, baseando-nos em documentos referencias como a BNCC e fundamentando-

nos em autores como Bräkling (2008a, 2008b), Lerner (2002) Kleiman (2008), Rojo 

(2008 e 2009) e Soares (2006; 2020a; 2020b), dentre outros, que abordam os 

conceitos de alfabetização e letramento. No ponto seguinte, argumentaremos sobre 

o que diz a BNCC sobre as práticas de leitura, discorrendo sobre as práticas sociais 

da leitura. Por fim, citaremos sobre a leitura literária na escola e as modalidades de 

leitura que foram abordadas durante os encontros formativos de formadores. São 

elas: leitura em voz alta, a roda de leitura e leitura compartilhada. 

 

4.1.1 Uma reflexão sobre a formação das habilidades alfabética e letramento 
dos alunos no Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

A alfabetização dos alunos tem sido parâmetro de reflexão não somente no 

mundo científico e acadêmico, mas principalmente no contexto escolar. Professores, 

técnicos pedagógicos, dentre outros educadores, têm se debruçado sobre tais 

temáticas na busca incessante por melhores resultados no ensino e aprendizagem 

dos alunos. Ao tratar do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a preocupação com o 

desenvolvimento de tais competências se intensifica, afinal, entende-se que nesta 

fase os alunos devem ser alfabetizados. Segundo Soares (2006, p.31), ―alfabetizar é 

tornar o indivíduo capaz de ler e escrever‖. Conceito de comum conhecimento não 

apenas para os professores e pesquisadores, mas também para comunidade 

escolar em si, pois se espera que na escola o aluno possa ser alfabetizado. 

Afirmativa que representa a simplificação que a sociedade projeta na prática de 

alfabetizar, como se fosse uma ação descomplicada e trivial tornar o aluno capaz de 

ler e escrever. Todavia, Soares (2020) ressalta que a alfabetização não mobiliza 

apenas uma única habilidade, mas envolve um conjunto de habilidades, 

caracterizando um processo de natureza complexa, que abrange múltiplas faces, 

representadas em diferentes contextos. Ou seja, 

 
Sem dúvida não há como fugir, em se tratando de um processo complexo 
como a alfabetização, de uma multiplicidade de perspectivas, resultante da 
colaboração de diferentes áreas de conhecimento, e de uma pluralidade de 
enfoques, exigida pela natureza do fenômeno, que envolve atores 
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(professores e alunos) e seus contextos culturais, métodos, material e 
meios. (SOARES, 2020, p. 15) 

 
Tfouni (2005, p. 20) complementa esta ideia ao afirmar que a alfabetização 

―[...] envolve níveis de complexidade crescente em que cada um dos diferentes 

objetos é contemplado e construído pela criança‖. Tais afirmativas fazem um 

alinhamento com os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) sobre o processo de 

construção do conhecimento pela criança. Como explica Telma Weisz na nota de 

apresentação da obra de Ferreiro e Teberosky (1999): 

 
O que Emilia Ferreiro e Ana Teberosky demonstraram é que a questão 
crucial da alfabetização inicial é de natureza conceitual. Isto é, a mão que 
escreve e o olho que lê estão sob o comando de um cérebro que pensa 
sobre a escrita que existe em seu meio social e com a qual toma contato 
através da sua própria participação em atos que envolvem o ler e escrever, 
em práticas sociais mediadas pela escrita. (TEBEROSKY, 1999, p. 8) 
 

Diante das explanações conceituais sobre alfabetização, é possível 

compreender a complexidade deste processo e avaliar como os professores 

alfabetizadores têm lidado com este ramo de informações, que define com 

proficiência o que é alfabetização, mas deixa nas mãos dos docentes a função de 

desmistificar a complexidade de toda teoria, colocando-a em prática.  No processo 

educativo dos anos iniciais, o professor deve exercer a função de alfabetizador, bem 

como alinhar esta prática com as propostas definidas nos parâmetros curriculares de 

suas localidades. Neste estudo, não nos inclinaremos a desbravar os métodos de 

alfabetização existentes, mas a contextualizar sobre o processo de aprendizagem 

dos alunos para se tornarem alfabéticos, pensando os conceitos que frequentemente 

servem de base teórica para os encontros de formação continuada dos professores 

do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. E, em seguida, chegaremos ao tema comum 

dos estudos didáticos do projeto ―Formação de Formadores‖, a Leitura. 

Neste enredo, no Brasil e na América Latina, os anos 1980 foram marcados 

pelo grande interesse ao tema da alfabetização inicial (AZENHA, 1997, p. 34). De 

acordo com Soares (2020, p. 14), o processo de alfabetização foi pensado por 

diferentes perspectivas, fosse ao campo da psicologia, linguística ou da pedagogia; 

todavia, ―a perspectiva psicológica é a que tem predominado nos estudos e 

pesquisas sobre alfabetização‖ (SOARES, 2020, p. 20). Portanto, frente à 
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perspectiva psicológia, a abordagem piagetiana23 embasou inúmeros estudos neste 

campo. Segundo Azenha (1997), tal abordagem serviu de objeto de estudo para as 

pesquisas de Ferreiro em parceria com Teberosky, inspirando a teoria da 

―Psicogênese da língua escrita‖. Obra que ―representou uma grande revolução 

conceitual nas referências teóricas com que se tratava a alfabetização até então, 

iniciando a instauração de um novo paradigma para interpretação da forma pela qual 

a criança aprende a ler e a escrever‖ (AZENHA, 1997, p. 35). 

Por esta ótica, Ferreiro e Teberosky versam sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos afirmando que ―as crianças interpretam o ensino que 

recebem, transformando a escrita convencional dos adultos. Sendo assim, produzem 

escritas diferentes e estranhas‖ (AZENHA, 1997, p. 36). Em vista de tais 

explanações, Moraes (2012) considera as pesquisas das referidas autoras como 

uma importante contribuição teórica para nosso país: 

 
A teoria criada por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1979) teve uma grande 
divulgação em nosso país. Geralmente sob o rótulo de ‗construtivismo‘, tem 
sido, desde os anos 1980, bastante difundida na formação inicial e 
continuada de nossos professores e faz parte da fundamentação de 
documentos do MEC, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa. (MORAIS, 2012, p. 45) 
 

De acordo com Mendonça & Mendonça (2007, p. 42-46), a teoria da 

Psicogênese vem chamar a atenção sobre o processo de desenvolvimento de 

aprendizagem da educação infantil, argumentando que este fenômeno ocorre muito 

antes das crianças iniciarem o movimento de escolarização, uma vez que nós, 

―enquanto indivíduos, já nascemos em um mundo de interações repleto de 

informações, sendo a linguagem e o sistema de escrita parte deste meio social‖.  

 
[...] partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia 
na atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento e 
demonstram que a criança, já antes de chegar à escola, tem ideias e faz 
hipóteses sobre o código escrito, descrevendo os estágios linguísticos que 
percorrem até a aquisição de leitura e da escrita. (MENDONÇA & 
MENDONÇA, 2007, p. 41) 
 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999, p.23-27), uma vez incorporadas ao 

meio social, a própria criança elabora seu sistema de construção de conhecimento, 

                                                 
23

 Desenvolvida por Jean Piaget, a psicologia piagetiana se tornou referência para os estudos no 
campo da Educação. Em síntese, versa sobre a concepção construtivista da 
inteligência/aprendizagens. Em seus estudos, Piaget explica ―como se constroem as operações 
intelectuais e as estruturas da inteligência [...]‖ (AZENHA, 1997, p. 23). 
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através de hipóteses, representadas pelas autoras por níveis de aprendizagem. 

Russo (2012) explica, de acordo com os conceitos construtivistas, que a criança 

aprende através das interações e da construção do próprio conhecimento, deste 

modo, ―[...] a criança não está sendo alfabetizada por alguém, mas, sim, 

alfabetizando-se ao interagir com o meio e com as pessoas que a cercam‖ (RUSSO, 

2012, p. 09). Partindo deste entendimento que as crianças já nascem em um mundo 

de representações sociais através dos diferentes usos da linguagem, destacamos os 

estudos bakhtinianos, que ponderam sobre esta concepção: 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão uniformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados¹ (orais e escritos) concretos e únicos, 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
(BAKHTIN, 2020, p. 11) 
 

Considerando as colocações teóricas, podemos compreender que, para 

além do desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita, é necessário 

considerar quem o indivíduo é, e como ele pode utilizar suas habilidades nos 

contextos sociais (LERNER, 2002, p. 8). Diante disto, valida-se a importância das 

práticas de leitura nos anos iniciais, pois promovem a interação das crianças com os 

meios de leituras, processo que contribui para a construção do conhecimento. A 

alfabetização envolve intimamente as práticas de leitura e escrita, assim, é preciso 

fazer sentido para o aluno. Desse modo, 

 
Para ler, por exemplo, não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras em 
sons da fala. É preciso também compreender o que se lê, isto é, acionar o 
conhecimento de mundo para relacioná-lo com os temas do texto, inclusive 
o conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar), prever, 
hipotetizar, inferir, comparar informações, generalizar. (ROJO, 2009, p. 44) 

 
Quando se presume sobre esta conjuntura, entra em pauta o conceito de 

letramento. Presente nos estudos e pesquisas desde os anos 1980, como explica 

Soares (2020, p. 31), o campo do letramento diz respeito não apenas à técnica do 

ler e escrever, mas aborda questões importantes quanto ao uso destas habilidades 

nas práticas sociais, assim, entramos em um conceito que tem sido tratado ao lado 

da alfabetização. 

 
É curioso que tenha ocorrido em um momento histórico, em sociedades 
distanciadas tanto geograficamente quanto socioeconômica e culturalmente, 
a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de 
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escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever 
resultantes da aprendizagem do sistema de escrita. Assim, é em meados 
dos anos 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção¹ do letramento no 
Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em Portugal, para nomear 
fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, alphabétisation. 
(SOARES, 2020, p. 30-31) 
 

De acordo com Soares (2006, p. 39), em suma, letramento é o ―resultado da 

ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita‖. Tfouni (2005, p. 

20-21) complementa esta conceituação argumentando que letramento é um 

processo contínuo que foca nos aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita, 

interessado em compreender o indivíduo que aprende a ler e escrever, neste 

sentido, buscando entender a sociedade ao adotar o sistema de escritura de 

maneira generalizada.  

 
Aqueles que priorizam, no fenômeno letramento, a sua dimensão social, 
argumentam que ele não é um atributo unicamente ou essencialmente 
pessoal, mas é, sobretudo, uma prática social: letramento é o que as 
pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto 
específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, 
valores e práticas sociais. (SOARES, 2020, p. 72) 
 

Compreendemos que este conceito denota um novo nível de estimativa do 

conhecimento alfabético, afinal, não basta apenas aprender a ler e escrever. Como 

defendem as autoras mencionadas, sobre os indivíduos, espera-se que estes 

possam fazer uso de suas habilidades no seu cotidiano. Isto resulta em avanços nas 

propostas educacionais, pois consideramos que devemos alfabetizar letrando, 

assim, ―[...] é preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover a 

conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada 

um desses processos‖ (SOARES, 2020, p. 46). Tfouni (2005, p. 24-25) pontua que é 

preciso entender que ―o processo da alfabetização e do letramento são distintos e 

interligados, porém, separados enquanto abrangência e natureza‖. Denota dizer que, 

embora possam ser trabalhados em conjunto, são fenômenos que podem ser 

desenvolvidos no indivíduo de maneira distinta, principalmente considerando o 

contexto social em que este é inserido. Uma vez que o letramento é um processo 

histórico-social, deste modo, ele ultrapassa os muros da escola. Quanto a isto, 

Soares (2020) afirma que há aqueles indivíduos que podem não ser alfabetizados, 

mas são letrados. Significa dizer que: 
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Trata-se daqueles indivíduos que mesmo sendo analfabetos, vivem em uma 
sociedade alfabetizada e letrada sem nenhum problema, podem ter 
interesses por músicas, jornais, livros, entre outros; recebem cartaz e usam 
o celular, em suas atividades profissionais trabalham com cálculos, 
raciocínio lógico, entre outras funções. (SOARES, 2020, p. 24) 
 

Desta maneira, podemos analisar a situação quando uma criança ainda não 

é alfabetizada, mas está em desenvolvimento das habilidades do letramento, desde 

quando foi inserida na sociedade. Observamos este fenômeno quando a mesma se 

interessa por livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve, conta e reconta histórias, 

usa aparelhos eletrônicos com habilidade, compreende informações, sabe interagir 

com elementos sociais que fazem uso de componentes da escrita, dentre outras 

funções. Assim, 

 
O contato com a leitura e a escrita acontece com todas as pessoas, 
independentemente de serem alfabetizadas ou não. Ter contato com a 
escrita e a leitura nos vários espaços de circulação de um texto é uma 
prática social de letramento. O letramento é um conceito dado às práticas 
da língua escrita que acontece em outros espaços sociais, além do âmbito 
escolar. (EVANGELISTA; JERÔNIMO, 2014, p. 3) 

 

Nesta conjuntura, Rojo (2008) pontua que o amadurecimento da língua e do 

processo de letramento de uma criança está intimamente ligado às situações e 

interações sociais e culturais em que ela está incluída, considerando que sua 

participação nas práticas de leitura e escrita são fatores fundamentais para o 

desenvolvimento das suas habilidades de letramento, isso porque: 

 
[...] o desenvolvimento de linguagem escrita ou do processo de letramento 
da (s) instituição (ões) social (ais) – família, (pré-) escola etc. – em que esta 
está inserida. Ou seja, da maior ou menor presença, em seu cotidiano, de 
práticas de leitura e escrita. (ROJO, 2008, p. 70) 

 

Rojo (2009, p. 60) defende que ―embora algumas pessoas se alfabetizem 

fora da escola, podemos afirmar com segurança que a escola é a principal agência 

alfabetizadora‖, considerando que as práticas de leitura e escrita são práticas de 

letramento escolares. Certamente, a alfabetização e letramento são processos 

distintos, todavia, são ações que devem ser associadas no trabalho didático. Assim, 

como defende Soares (2020, p. 47), compreende-se que ―[...] o ideal seria alfabetizar 

letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura 

e da escrita‖. Ou seja, de modo que o objetivo escolar esteja para além do ensinar a 

ler e escrever, mas fazer com que os indivíduos possam adquirir tais habilidades 
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sabendo usá-las em sua vida social. Como defende Lerner (2002, p. 17-18), 

aprender a ler e a escrever fazendo uso destas competências em sua vida social, 

pode transformar o indivíduo em vários aspectos, seja no campo social, cognitivo, 

linguístico, dentre outros.   

 

4.1.2 Letramentos sociais: refletindo sobre as práticas sociais da leitura e 

escrita no contexto didático  

Nos encontros de ―Formação de Formadores‖, observamos que os 

professores demonstravam intensa preocupação em relação à alfabetização de seus 

alunos, além de dificuldades em correlacionar esta intencionalidade com as 

atividades de letramento sugeridas nos estudos frente às práticas de leitura. Com 

isto, surgiram questionamentos como: ―Se ficarmos apenas lendo com os alunos, em 

que momento vamos alfabetizar?‖ Esta apreensão quanto à alfabetização dos 

alunos possui legítimo fundamento, pois revela o foco que se direciona ao processo 

alfabético nos anos iniciais. Documentos que norteiam os referenciais da educação 

nacional, como a ―Base Nacional Comum Curricular – BNCC‖, pontuam que no 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em especial ―[...] nos dois primeiros anos desse 

segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica‖ 

(BRASIL, 2017, p. 61). 

Torna-se relevante ponderar sobre o referido fragmento retirado da BNCC, 

analisando sobre a necessidade de intensificar o trabalho com a alfabetização nos 

dois primeiros anos iniciais, assertiva que precisa estar clara e bem contextualizada 

juntamente ao corpo docente para que não haja equívocos. O referencial nacional 

pressupõe que o aluno possa consolidar e ampliar suas habilidades alfabéticas, de 

modo que a escola possa promover ―atividades e experiências diversificadas nas 

práticas de linguagem, nas experiências estéticas e interculturais, com os recursos 

tecnológicos e com a natureza‖, considerando que o foco na alfabetização deve vir 

atrelado ao ―[...] desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita com práticas 

diversificadas de letramento‖ (BRASIL, 2017, p. 57). Intenciona-se dizer que, para 

além da promoção de práticas que desenvolvem e aprimoram as competências em 

codificar e decodificar símbolos, o aluno precisa desenvolver-se de modo a fazer uso 

destas habilidades nos meios sociais. Baseado nos estudos de Lerner (2002, p. 53), 

propõe-se elaborar um currículo escolar que valorize as práticas de leitura 
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desenvolvidas através das modalidades de leitura, numa ação unida às expectativas 

dos conteúdos referenciados acima, de modo a promover leituras dos mais diversos 

gêneros, atrelando-se ao seu campo de uso social. Neste encadeamento, promover 

o contato com gêneros diversificados, não apenas dos conhecidos clássicos da 

literatura, mas também de obras contemporâneas, da literatura regional, da literatura 

negra, dentre outras. 

 
Pensar o ensino da literatura e suas modalidades práticas supõe que se 
defina a finalidade desse ensino. É a formação de um sujeito leitor livre, 
responsável e crítico – capaz de construir o sentido de modo autônomo e de 
argumentar sua recepção – que é prevista aqui. É também, obviamente, a 
formação de uma personalidade sensível e inteligente, aberta aos outros e 
ao mundo que esse ensino da literatura vislumbra. (ROUXEL, 2013, p. 20) 
 

A BNCC reforça esta concepção de trazer para sala de aula proximidade 

entre os usos reais da leitura e da escrita. No que diz respeito à Língua Portuguesa, 

o documento assume a ―perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem‖ (BRASIL, 

2017, p. 65) no intuito de incentivar o professor a trabalhar a linguagem através dos 

seus usos sociais. Para Bakhtin (2003, p. 261-262):  

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados* (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. [...] Evidentemente, cada enunciado particular é 
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 
discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261-262) 
  

Nesta perspectiva, significa trabalharmos com o uso da linguagem através 

do seu contexto real de produção (BAKHTIN, 2003), tendo de refutar o trabalho com 

a leitura e escrita de forma fragmentada, promovendo aproximação à ideia dos 

gêneros discursivos ao seu contexto de uso, como sugerem os autores 

mencionados: 

 
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da 
interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 
multisemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: 
fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de 
trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 
conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; 
sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter 
mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, 
dentre outras possibilidades. (BRASIL, 2017, p. 69) 
 

No âmbito das concepções aqui apresentadas, considerando as 

experiências da prática escolar, compreendemos que a formação continuada se 
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torna um elemento privilegiado para alcançar as intencionalidades aqui 

contextualizadas. Neste sentido, as ações formativas desenvolvidas pelo programa 

―Formação de Formadores‖ possibilitaram tais constatações. Soares (2020, p. 53) 

cita que ―[...] programas de formação e aperfeiçoamento de alfabetizadores‖ são 

importantes para alcançar as perspectivas para avanço na qualidade alfabética dos 

alunos. Neste sentido, no próximo subtópico faremos uma reflexão dos conteúdos de 

leitura, bem como as capacidades, competências e procedimentos, temas dos 

encontros formativos do projeto de formadores.    

 

4.1.3 A leitura como objeto de ensino nos estudos de “Formação de 

Formadores” 

 

[...] ler é importante na escola porque é importante fora dela, e não o 
contrário. (BRAKLING, 2008) 

 

Compreendemos que a leitura e a escrita são bens de uso sociais 

necessários, como explica Brakling (2008, p. 1), ao abordar sobre as práticas 

comunicativas, em suas efetivas participações sociais. A autora defende que é 

importante ler na escola, pois lemos fora dela, ―[...] tendo em vista a significância da 

leitura fora da escola, têm sido colocadas para a escola, dada a sua finalidade 

institucional de educar que, nesse contexto, deve prever a formação de cidadãos 

efetivamente leitores‖. 

 
Fundamentalmente, a linguagem é uma prática social. Quando a língua é 
tomada pelo sujeito para organizar um discurso — oral ou escrito — e, 
portanto, para significar, quando a língua é colocada em funcionamento, é aí 
que a linguagem acontece. (BRAKLING, 2008, p. 2) 
 

Brakling (2008, p. 2) e Lerner (2002, p. 18) defendem que a escola deve se 

tornar um espaço privilegiado para as práticas sociais da leitura e escrita, 

promovendo situações didáticas que abordem os usos de comunicações reais. 

Ressalta-se que ao pensar em como a criança lê fora da escola, é necessário 

considerar o contexto social em que ela está inserida. É importante oferecer às 

crianças condições de leitura autônoma, validando que elas leem na escola e fora 

dela (BRAKLING, 2008). Não é preciso abandonar as práticas de leitura 

escolarizadas, mas é necessário equilibrá-las, uma em conjunto com a outra. 
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Em face da perspectiva em promover e preservar as práticas sociais da leitura 

e escrita no contexto escolar, ótica também identificada nos referenciais da BNCC, o 

projeto ―Formação de Formadores‖ direcionou as aprendizagens didáticas do tema 

comum Leitura, fundamentadas em tal ponto de vista. Nos encontros formativos, 

discutiu-se sobre os conceitos dos propósitos didáticos e sociais apresentados por 

Lerner, que defende ―[...] se a escola ensina a ler e escrever com o único propósito 

de que os alunos aprendam a fazê-los, eles não aprenderam a ler para cumprir 

outras finalidades (essas que a leitura e a escrita cumprem na vida social)‖ 

(LERNER, 2002, p. 19-20). Das aprendizagens didáticas, Lerner (2002, 21-22) 

define como conteúdos mediatos, os propósitos didáticos nas aprendizagens 

pretendidos pelo professor. Mediato no sentido que se leva tempo para que sejam 

alcançados, sendo necessárias outras atividades complementares, tratando-se de 

atividades didáticas que os alunos realizam com o propósito da aprendizagem dos 

conteúdos dos currículos escolares. 

No ponto de vista dos propósitos sociais, em que a autora denomina como 

conteúdos imediatos, são aqueles em que os alunos desejam alcançar de forma 

iminente ao realizar as atividades didáticas na escola. Para Lerner (2002, p. 22), 

refere-se a aquilo que está associado aos interesses dos alunos, assim, se 

trabalhando o conteúdo leitura, a depender da atividade escolhida, o professor 

poderá alcançar o propósito didático que é o desenvolvimento das capacidades de 

leitura, mas o aluno pode desenvolver seu interesse social, como, por exemplo, ler 

para apreciar, para estudar, para encontrar alguma informação, para realizar uma 

apresentação escolar, dentre outras circunstâncias. Foi com este entendimento, 

fundamentado em Lerner (2002) e Brakling (2008), dentre outros autores, que o 

projeto ―Formação de Formadores‖ guiou os estudos referentes a temática Leitura, 

propondo reflexões sobre suas práticas sociais, nos seus propósitos didáticos e 

sociais, definindo assim a leitura enquanto objeto de ensino. Como explica Rojo: 

 
Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, motoras, 
cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da 
situação e das finalidades de leitura, algumas denominadas, em algumas 
teorias de leitura, estratégias (cognitivas, metacognitivas). (ROJO, 2009, p. 
75)  
 

Brakling (2008, p. 2-3) defende ―a escola, como instituição cuja finalidade é a 

formação do sujeito para a cidadania, deve possibilitar a ele a apropriação de 
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conhecimentos que permitam a sua participação social efetiva.‖ Neste sentido, para 

o conteúdo leitura, a autora sugere o estudo dos conhecimentos sobre os 

procedimentos e as capacidades de leitura. Lerner (2002) complementa esta 

proposta ressaltando sobre os comportamentos da leitura, como se apresenta por 

meio de alguns exemplos abaixo: 

 
[...] fazer antecipações sobre o sentido do texto que se está lendo e tentar 
verificá-las recorrendo a informação visual, discutir diversas interpretações 
acerca de um mesmo material, comentar livros, contrastar informações 
provenientes de diversas fontes sobre um tema de interesse, acompanhar o 
autor preferido, compartilhar a leitura com outros, atrever-se a ler textos 
difíceis, tomar notas para registrar informações a que mais tarde se 
recorrerá [...]. (LERNER, 2002, p. 21-22) 
 

Para Rojo (2009, p. 75), os procedimentos de leitura abarcam ―[...] um 

conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura‖. É 

como procedemos para realizar a leitura, se lemos da esquerda para direita, usando 

marca texto, grifando, dentre outros procedimentos. Como nos exemplos abaixo, 

descritos por Bräkling: 

 
Procedimentos de leitura: saber ler da esquerda para a direita e de cima 
para baixo; considerar a leitura da orelha e da quarta-capa na seleção de 
material de leitura; utilizar um índice para procurar informações, entre 
outros; (BRÄKLING, 2008, p. 3) 
 

Quanto às capacidades de leitura, estas envolvem: 

 
Capacidades de leitura e de produção de textos: antecipar eventuais 
conteúdos do texto em função dos conhecimentos prévios sobre o autor, 
sua obra, seu estilo, assuntos que costuma tratar, portador e veículo no qual 
o texto foi publicado, época em que o texto foi escrito; relacionar um texto 
com outros lidos partir de referências como autor, temática, época de 
produção; ser capaz de refutar opiniões contrárias às que defende em um 
texto; organizar os fatos relatados em uma notícia a partir do eixo de 
relevância, entre outras. (BRÄKLING, 2008, p. 3) 
 

Direcionando os estudos de acordo com tais temáticas, os encontros 

formativos de formadores apresentaram e discutiram exemplos de 

atividades/situações didática de leitura e suas finalidades, como as práticas de 

leitura em voz alta pelo professor, a roda de leituras e leitura compartilhada, dentre 

outras modalidades. Neste cenário, em um dos encontros formativos foi entregue 

aos participantes cópias do quadro abaixo, criado por Brakling (2008) para o 

Referencial Curricular de Língua Portuguesa: 
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Quadro 3 - Atividade de Leitura 

Atividade/Situação 

didática de leitura 

FINALIDADES 

Leitura em voz 

alta feita pelo 

professor 

Explicitar ao aluno – por meio da fala do professor – comportamento de 

leitor [...]; ampliar repertório de leitura [...] 

Roda de leitores Possibilitar a socialização das leituras realizadas de maneira 

independente, com a finalidade de observar comportamentos leitores já 

construídos pelos alunos [...] 

Leitura 

Colaborativa/ 

Compartilhada 

Trabalhar com as capacidades de leitura, estudando o texto 

coletivamente, por meio de leituras que mobilizem nos alunos 

capacidades (estratégias) de leitura necessárias para a construção da 

sua proficiência [...]. 

Leitura 

programada 

Trabalhar com a ampliação da proficiência dos alunos no que se refere 

a leitura de textos mais extensos e/ou mais complexos, programando a 

leitura por parte [...] 

Leitura de escolha 

pessoal  

Possibilitar aos alunos a escolha de obras que contemplem suas 

preferências pessoais, permitindo que o professor tenha uma referência 

do tipo de leitura que já é da competência autônoma dos alunos [...] 

Leitura autônoma/ 

feita pelo aluno 

É aquela que o aluno realiza individualmente, a partir de indicação de 

texto do professor [...]. 

 Fonte: Quadro de BRAKLING (2008)
24

 encontrado como arquivo impresso no caderno de um dos 
CPs participantes do projeto ―Formação de Formadores‖. 

Este quadro produzido por Brakling (2008) foi entregue aos professores 

durante os encontros formativos do Ano I – 2017. Por meio destes estudos 

comparados às indicações de Lerner (2002), sugeriu-se o desenvolvimento destas 

situações didáticas de leitura através das modalidades organizativas. Lerner (2002, 

p. 20) explica que ―distribuir os conteúdos no tempo é uma exigência inerente ao 

ensino‖, neste sentido, a autora apresenta a proposta das modalidades organizativas 

como forma de distribuir as situações didáticas no tempo de ensino da sala de aula. 

Conforme apresentado, durante vários encontros, os professores estudaram 

sobre as situações didáticas de leitura distribuídas no tempo de aula por meio das 

modalidades organizativas (Lerner, 2002, p. 90), sendo elas a leitura em voz alta, 

roda de leitura e leitura colaborativa/compartilhada. Lembrando que as propostas 

dos encontros de formação continuada eram baseadas nas finalidades dos estudos 

                                                 
24

 BRAKLING, Kátia Lomba. Referencial Curricular de Língua Portuguesa. Colégio Hebráico Brasileiro 
Renascença, 2008. 
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didáticos e na formação leitora dos alunos e professores. Durante os encontros 

formativos, as práticas de leitura literária se tornaram instrumento importante para o 

desenvolvimento de tais habilidades. É importante pensar sobre as finalidades das 

práticas de leitura literária no espaço escolar, não apenas como meio para ensinar 

algum conteúdo, mas voltadas ―[...] a formação de um sujeito leitor livre, responsável 

e crítico – capaz de construir sentido de modo autônomo e de argumentar sua 

recepção‖ (ROUXEL, 2013, p. 20). Argumentos também refletidos por Zilberman e 

Rosing: 

 
Com a incumbência de ensinar a ler, a escola tem interpretado essa tarefa 
de um modo mecânico. Quando atua de modo eficiente, dota as crianças do 
instrumental necessário e automatiza seu uso, por meio de exercícios que 
ocupam o primeiro – mas dificilmente o segundo – ano do Ensino 
Fundamental. (ZILBERMAN; ROSING, 2009, p. 30) 
 

Mediante o exposto, em se tratando do projeto ―Formação de Formadores‖, 

e o conjunto de ações formativas realizadas no próprio contexto escolar, tendo seus 

coordenadores pedagógicos atuando como formadores, as equipes docentes 

refletiram, discutiram, estudaram e planejaram sobre a leitura como objeto de 

ensino, articulando prática e teoria. Na continuidade, o próximo capítulo aborda 

sobre alguns resultados das ações formativas, informações produzidas através das 

ações de coleta e análise dos dados. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A EXPERIÊNCIA FORMATIVA DE FORMADORES 

Na intenção de oferecer espaço de voz aos educadores que participaram do 

projeto de formadores, neste capítulo apresentamos informações produzidas frente 

ao processo de produção e análise dos dados. Consideramos relevante mencionar 

que as únicas alterações realizadas nos documentos coletados foram referentes as 

identificações das instituições e dos autores do material.  

Os dados coletados serão apresentados em ordem analítica, inicialmente 

exibimos informações produzidas no período em que as ações formativas estavam 

sendo realizadas, nos anos de 2017 a 2019. Tais materiais foram disponibilizados 

via e-mail pela professora formadora idealizadora do projeto de formadores. São 

documentos digitais legítimos e que a mesma construiu para arquivar as 

informações das ações desenvolvidas no contexto das ―Formações de Formadores‖. 

Na continuidade, apresentamos os dados produzidos após o encerramento 

do projeto de ―Formações de Formadores‖, através da aplicação de questionários, 

de modo a captar percepções de um grupo de participantes frente a sua experiência 

neste projeto, resultados e perspectivas. Por fim, selecionamos uma única escola 

participante do projeto de formadores e também da etapa anterior de produção de 

dados, utilizando a técnica entrevista, para que possam revelar sobre os 

andamentos das ações formativas, passado alguns anos do encerramento do projeto 

de formadores, período que engloba o contexto pandêmico. Tais averiguações serão 

apresentadas nos seções a seguir. 

 

5.1 Condensações do percurso formativo – Análise documental 

Para ampliar a visão do leitor sobre as propostas formativas do projeto 

―Formação de Formadores‖, além de contribuir na legitimação sobre o que foi 

descrito nesta pesquisa, apresentaremos abaixo a síntese do percurso formativo, 

referente ao início de projeto em 2017 e sua conclusão no final de 2019. Este 

documento foi construído e disponibilizado a esta pesquisa pela professora 

formadora idealizadora do projeto. Ressaltamos que o mesmo foi apresentado a 

todos os participantes das ações formativas no último encontro de formação 

continuada no final de 2019.  

Sua apresentação nesta pesquisa preserva toda legitimidade do documento 
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recebido. Destacamos que as únicas alterações realizadas dizem respeito à 

preservação das identidades dos envolvidos, além de identificação dos arquivos 

representados nos dados qualitativos demonstrados no documento para fins de 

análise documental (MARCONI, LAKATOS, 2021, p. 17). Deste modo, explicamos 

que o material exposto no ponto 5.1.1 é fruto da coleta de dados. 

 

5.1.1 Síntese do percurso formativo (2017-2019) - “Formação de Formadores: 

constituindo redes colaborativas de aprendizagens”25 

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DE FORMADORES: Estruturar, de 

modo sistêmico, uma rede formativa cíclica e colaborativa no ensino municipal, 

articulada com as vivências profissionais e pedagógicas dos sujeitos envolvidos 

(equipe SEMED, coordenadores pedagógicos, professores, alunos) com vista a 

qualificação permanente do processo de ensino e aprendizagem. 

 Configuração inicial da proposta (discussão, estudos e reflexão) acerca 
da concepção de formação continuada, princípios fundantes e de 
sustentabilidade teórico, prática e conceitual ao Projeto Formação de 
Formadores; 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora 
(2021). 

Objetivos centrais do programa Formação de Formadores: 

• Legitimar a identidade do coordenador pedagógico como formador de 

professor. 

• Consolidar a escola como lócus da formação continuada de professores. 

                                                 
25

 As informações constantes nessa seção foram disponibilizadas pela idealizadora do projeto 
―Formação de Formadores‖. 
19 

Organizado pela Diretora de Ensino, Formação e Pesquisa, coordenadora geral e formadora do 
projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖. 

Figura 5 - Organograma da estrutura organizativa da 
formação em rede 
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Figura 6 - Organograma do fluxo operacional da 
Formação de Formadores 

• Reconceitualizar práticas pedagógicas docentes com vistas a 

qualificação efetiva da aprendizagem dos alunos. 
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Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora 
(2021). 

 
 
 

Quadro 4 - Dados quantitativos ―Formação de Formadores‖ – 2017 a 2019 

 

    Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 
 

 

 25 encontros de Formação com os Coordenadores Pedagógicos. 20 de 16 horas 

 

 18 encontros de formação continuada de professores em cada escola  (8 horas cada 
um). 

 

 90 escolas constituindo-se em lócus de formação continuada de seus professores, 
sendo 11 na sede e 90 no campo; 

 

 35 coordenadores pedagógicos atuando como formador do seu grupo de professor no 
contexto da escola; 

 

 590 professores participando da formação continuada em contexto de trabalho. 
 

 Cerca de 11.000 alunos com melhores oportunidades de 
aprendizagens. 
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Quadro 5 - Percurso Formativo Ano I - 2017 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Formação do formador coordenador pedagógico 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Didáticos (contexto de formação: Leitura)  
Formação continuada de professores no lócus da escola 

 (Re)configuração da identidade do coordenador pedagógico enquanto 
formador de professor e da escola como lócus da formação permanente de 
seus educadores. 

 

 Mapeamento do saber teórico prático (prática pedagógica vivenciada) como 
objeto de investigação e estudo (analise do que fazemos para repensar 
prioridades – pesquisas diagnósticas inicias). 

 

 Realização de ações investigativas frente ao trabalho pedagógico 
desenvolvido pelos professores nas escolas: contexto leitura - diagnóstico 
inicial com os alunos (coleta de dados, sistematização e análise). 

 

 Ampliar a competência de análise em relação a aspectos do processo de 
aprendizagem dos alunos, com vistas à construção de possibilidades para 
as possíveis problemáticas identificadas. 

 

 Estudos teóricos (textos, vídeos) para subsidiar a análise dos elementos da 
vivência pedagógica em sala de aula (prática leitora) e fundamentação 
referente a projeção/construção de alternativas para superar as fragilidades 
identificadas. 

 

 Reflexão e analise acerca dos elementos estruturantes de uma boa pauta 
formativa e definição/organização de propostas a serem desenvolvidas com 
os professores nas escolas. 

 

 Diálogo com os pares acerca do fazer formação no contexto da escola, e de 
aspectos recorrentes e específicos a essa modalidade formativa. 

 

 Estudos acerca dos elementos recorrentes a uma boa situação-problema no 
contexto da formação continuada de professores, e como organizá-la, de 
modo a gerar boas reflexões nas situações de formação de professores. 

 

 Vivências formativas perpassadas por princípios e elementos metodológicos 

 Indicativos iniciais das questões problemáticas e fragilidades mais 
recorrentes relacionadas as aprendizagens dos alunos, verbalizados 
pelos coordenadores pedagógicos. 

 

 Definição de uma prioridade entre os diversos aspectos apontados 
como problemáticas recorrentes – a leitura (primeiro encontro). 

 

 Identificação e visualização das práticas de leitura realizadas pelos 
professores na escola e suas respectivas finalidades. 

 

 Aproximação teórica com o contexto e objeto de formação definido: 
leitura (abordagem e ensino com sentido da leitura na escola; 
problematizações das práticas realizadas; identificação de equívocos). 

 

  Estudo e discussão sobre como trabalhar a leitura com sentido em 
sala de aula (referência as formulações de Délia Lerner). 

 

 Avaliação da formação leitora dos alunos (por etapa/segmento de 
ensino) – Produto: ―Marco situacional da formação leitora dos alunos 
da rede de ensino‖. 

 

 Análises e reflexões referentes as discrepâncias e possibilidades para 
o ensino da leitura com sentido na escola. 

 

 Avaliação diagnóstica acerca da formação leitora dos professores da 
rede (entrevista, tabulação e análise dos dados). 

 

 Construção de relações entre aportes teóricos especializados versus 
práticas de leitura concretizadas nas escolas. 

 
Organização de pauta para a formação de professores na escola no 
contexto de leitura. 
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pertinentes à modalidade formativa a qual o projeto Formação de 
Formadores se fundamenta, tais como: problematização e sistematização. 

 

 Vivência formativa focada na relação com a leitura, objetivando a 
construção de comportamentos leitores. 

 

 Atuação como formador de professor em processos realizados no interior   
das unidades escolares. 

 
Avaliação do processo formativo desenvolvido. 

 Início da formação continuada na escola – Problemática referente ao 
ensino da leitura compartilhada com os professores. 

 

 Vivência, reconhecimento e discussão acerca dos conteúdos de 
leitura   e suas formas organizativas de trabalho didático (panorama 
geral: quais conteúdos e como abordá-los). 

 

 Continuidade da formação na escola: abordagem inicial da leitura em 
voz alta pelo professor (prática de leitura) na escola. 

  

 Estudo mais aprofundado com os professores acerca da modalidade 
organizativa: atividade permanente e a situação didática de leitura em 
voz alta pelo professor. 

 

 Planejamento da situação didática leitura pelo professor a ser 
realizada com os alunos e organização de uma rotina, considerando a 
modalidade atividade permanente. 

 

 Realização da situação de leitura em voz alta pelos professores em 
sala de aula. 

 

 Registros e avaliação dos processos desenvolvidos/vivenciados. 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

Quadro 6 - Percurso Formativo Ano II - 2018 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Formação do formador coordenador pedagógico 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Didáticos (contexto de formação: Leitura)  
Formação continuada de professores no lócus da escola 

 Rememorando alguns aspectos do percurso formativo do ciclo de 2017, 
desenvolvido nas duas dimensões formativas do mesmo (contexto: leitura 
e formação do formador), visualizando as perspectivas para o ciclo de 
2018. 

 

 Discussão e orientação acerca dos elementos da organização da rotina e 
do trabalho do coordenador pedagógico. 

 

 Retomada e discussão de equívocos referentes ao trabalho com a leitura 

 Análise do ciclo de 2017 e perspectivas para o cilco de 2018 
(Plano de formação            para o ciclo de 2018). 

 

 Estudos para reflexão sobre a importância dos critérios da seleção 
de livros/textos de boa qualidade literária a serem lidos para os 
alunos, analisando diferentes versões de uma mesma história, 
atentando-se para seus elementos compositivos e linguagem. 

 

 Retomada e discussão de equívocos referentes ao trabalho com a 
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em voz alta na escola. 

 

 Estudo acerca de diferentes atividades didáticas para o trabalho com a 
leitura. 

 

 Diálogo acerca da elaboração do Plano de Trabalho do coordenador 
pedagógico. 

 

 Tematização de uma situação de indicação literária. 

 

 Reflexões acerca da situação didática: leitura compartilhada. 

 

 Estudo acerca dos aspectos que constituem a proficiência leitora. 

 

 Planejamento de uma leitura compartilhada a ser realizada com os 
professores para aprofundar os conteúdos envolvidos na prática leitora, 
bem como apropriar-se dos procedimentos envolvidos nesse tipo de 
atividade. 

 

 Reflexão e análise da estruturação/organização de uma sequência didática 
atentando para suas características e particularidades em relação às 
demais modalidades organizativas. 

 

 Estudos e reflexão acerca dos elementos estruturantes da 
modalidade organizativa sequência didática para compreender como pode 
ser seu planejamento para ensinar um assunto/conteúdo específico a 
medida que os aspectos da proficiência leitora são mobilizados por meio 
das atividades propostas. 

 

 Produção de orientações e encaminhamentos para situações formativas a 
serem realizadas com os professores, de modo a exercitar e ampliar os 
saberes referentes ao planejamento de pautas. 

 

 Planejamento de uma sequência didática articulando o ensino de um 
assunto/conteúdo específico e a mobilização de aspectos da proficiência 
leitora com vistas a sua ampliação. 

 

 Análise da modalidade organizativa sequência didática quanto a sua 

leitura em voz alta na escola. 

 

 Reflexão e planejamento acerca da roda de leitura enquanto 
situação didática. 

 

 Planejamento da roda de leitura e realização da pesquisa acerca 
dos gêneros textuais que circulam nos diferentes componentes 
curriculares/disciplinas. 

 

 Diálogo referente às experiências com leitura em voz alta e rodas 
de leitura realizadas em sala de aula. 

 

 Discussão acerca de diferentes atividades/situações didáticas de  
leitura para o ensino da proficiência leitora. 

 

 Reflexão e estudos sobre a atividade: leitura compartilhada. 

 

 Estudos para a compreensão da organização didática e aspectos 
recorrentes ao planejamento da atividade de leitura compartilhada, 
bem como das capacidades de leitura para aprofundar o que 
compreende cada uma delas. 

 

 Planejamento de uma atividade de leitura compartilhada a ser 
realizada em sala de aula com os alunos. 

 

 Diálogo e reflexão acerca da efetividade e impacto das atividades 
de leitura realizadas em sala de aula até o momento. 

 

 Reflexão e análise da estruturação/organização de uma sequência 
didática atentando para suas características e particularidades em 
relação às demais modalidades organizativas. 

 

 Análise e planejamento de uma sequência didática para 
compreender como planejá-la para ensinar um conteúdo 
específico e ao mesmo tempo mobilizar os aspectos da proficiência 
leitora por meio das atividades propostas com vistas a sua 
ampliação. 
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organização e coerência tendo em vistas as possíveis aprendizagens a 
serem construídas pelos alunos ao longo do seu desenvolvimento. 

 

 Discussão acerca de elementos e ações recorrentes e intencionais ao 
planejamento de sequência didática, entendendo de que forma estes 
contribuem para sua qualificação. 

 

 Ampliação da compreensão sobre tematização da prática no que se refere 
aos procedimentos, características e organização desta estratégia 
formativa no contexto da formação continuada de professores. 

 

 Compreender de que forma a análise e reflexão acerca de situações da 
prática pedagógica de sala de aula concorre para a tomada de consciência 
do professor acerca de sua atuação e da ressignificação desta. 

 

 Planejamento da tematização de uma situação de leitura compartilhada 
desenvolvida por uma professora da rede para realizar no encontro de 
formação na escola. 

 Vivência de uma situação de leitura programada para refletir acerca 
das suas características, forma de organização e finalidades enquanto 
situação didática a serviço da ampliação da proficiência leitora. 

 

 Realização de estudos para compreender a organização e abordagem da 
leitura feita pela Prova Brasil, bem como os aspectos da proficiência leitora 
priorizados nessa avaliação. 

 

 A relação do ensino da leitura feito nas escolas da rede na perspectiva da 
formação de leitores proficientes e a relação da Prova Brasil, identificando 
em que medida se diferem e/ou se aproximam. 

 Vivência de uma tematização da prática (análise de situação real 
de sala de aula) referente a leitura compartilhada, para reflexão e 
tomada de consciência sobre aspectos de sua atuação e 
ressignificação desta, refletindo sobre as capacidades de leitura e 
como mobilizá-las, a partir dessa situação didática. 

 

 Planejamento de uma atividade de leitura compartilhada para ser 
realizada em sala de aula, incorporando aspectos observados 
como pertinentes a esta a partir da vivência de tematização da 
prática. 

 

 Vivência de uma situação de leitura programada para refletir acerca 
das suas características, forma de organização e finalidades 
enquanto situação didática a serviço da ampliação da proficiência 
leitora. 

 Reflexão acerca da importância do investimento continuado no 
ensino da proficiência leitora tendo como parâmetro o conjunto dos 
aspectos que contemplam a efetividade dessa aprendizagem. 

 

 Avaliação do processo de formação continuada de professores 
vivenciado na escola no ciclo II ano de 2018, de modo a 
evidenciar desafios enfrentados e proposições para 2019. 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

Quadro 7 - Percurso Formativo Ano III - 2019 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Formação do formador coordenador pedagógico 

ASPECTOS/CONTEÚDOS 
Didáticos (contexto de formação: Leitura)  
Formação continuada de professores no lócus da escola 
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 Panorama da formação de formadores ano de 2018 (avanços, fragilidades e 
desafios) perspectivas e proposições para o ciclo formativo 2019. 

 
 Analise avaliativa do coordenador acerca dos desdobramentos da formação 

em sala de aula, considerando suas evidências e resultados de modo a propor 
e discutir perspectivas para o ciclo formativo de 2019. 

 
 Estudo acerca do que qualifica um bom projeto didático, condições didáticas 

para o planejamento e sua realização em sala de aula. 

 
 Análise e planejamento de projetos didáticos, colocando em jogo os saberes 

construídos, bem como a ampliação do repertório de boas referências acerca 
dessa modalidade organizativa, suas características e propriedades do projeto 
didático. 

 
 Ampliação e/ou (re)significação da compreensão sobre projeto didático 

enquanto uma das formas de organizar/articular situações de ensino e 
aprendizagem. 

 
 Análises acerca do desdobramento do Planejamento em Rede em diferentes 

modalidades organizativas de modo articulado no contexto do processo de 
ensino e aprendizagem. 

 
Reflexões acerca dos elementos e aspectos recorrentes à tomada de decisão 
quando da organização do planejamento pedagógico por meio das 
modalidades, bem como sua distribuição no tempo escolar. 

 
 Estudo sobre rotina pedagógica enquanto instrumento favorável à 

organização e gestão do tempo e concretização das intenções educativas. 

 
 Exercícios referentes a organização e estruturação da rotina pedagógica 

considerando as atividades propostas em diferentes modalidades, com 
posterior análise reflexiva. 

 
 Análise do planejamento de projetos didáticos (produções iniciais) feito pelos 

professores, definindo aspectos a serem orientados e problematizados no 
acompanhamento tendo em vista sua qualificação e/ou aprimoramento. 

 

 Panorama da formação realizada na escola, ano 2018, e seus 
desdobramentos em sala de aula (avanços, fragilidades e desafios) e 
perspectivas para o ciclo formativo 2019. 

 
 Analise avaliativa do professor acerca dos desdobramentos da 

formação em sala de aula. 

 
 Estudos e análises referentes a relação entre o ensino da leitura feito 

nas escolas da rede na perspectiva da formação de leitores 
proficientes com a  Prova Brasil. 

 
 Definição de encaminhamentos práticos para o trabalho em sala de 

aula referente a formação leitora, entre outros. 

 
 Planejamento e realização de atividades de leitura com os alunos em 

sala de aula. 

 
 Estudo e socialização de experiências acerca da atividade leitura 

compartilhada/colaborativa: potencialidades, planejamento e sua 
efetivação na sala de aula. 

 
 Estudo, análise e planejamento da modalidade projeto didático 

enquanto uma das formas de organizar/articula 
situações de ensino e aprendizagem. 

 
 Estudo sobre a articulação das diferentes modalidades 

organizativas no contexto do processo de ensino e aprendizagem. 

 
 Reflexões acerca dos elementos recorrentes à tomada de decisão 

referente à organização do planejamento pedagógico por meio das 
modalidades, bem como sua distribuição no tempo escolar. 

 
 Estudo e estruturação da rotina pedagógica enquanto instrumento 

favorável à gestão do tempo e concretização das intenções 
educativas. 

 
 Vivências de acompanhamento pedagógico por meio de 

devolutivas realizadas a partir das análises do planejamento de 



106  

 Acompanhamento pedagógico enquanto estratégia formativa favorável à 
intervenção no percurso formativo e atuação do docente em sala de aula, bem 
como sua relevância no transcurso entre as intenções e resultados do ensino e 
aprendizagem. 

 
 Estudos acerca de aspectos orientadores, procedimentos e etapas 

recorrentes ao acompanhamento pedagógico do trabalho docente feito pelo 
coordenador pedagógico. 

 
 Planejamento de uma proposta formativa de acompanhamento. 

 
 Vivência de acompanhamento pedagógico aos professores enquanto ação 

formativa. 
 
 Relatos de experiências de acompanhamento ao trabalho docente sobre 

leitura compartilhada. 

 
 Aprofundamento acerca dos elementos envolvidos na construção de uma 

rede dialógica e colaborativa de formação permanente (Workshop com 
Rosaura Soligo). 

 
 Relatos e reflexão acerca dos saberes da experiência em torno do 

acompanhamento pedagógico enquanto ação formativa e seus 
desdobramentos na rotina da coordenação na escola junto aos professores. 

 
 Estudo e análise acerca da escrita de devolutiva aos professores. 

 
 Vivência de produções de devolutivas. 

 
 Avaliação de percurso referente ao contexto didático leitura, envolvendo 

professores e alunos. 

projetos didáticos (produções iniciais) feito pelos professores. 

 
 Reflexões acerca dos ―Desafios atuais da educação: A escola 

como instituição aprendente‖ em palestra com Rosaura Soligo. 

 
 Reflexão acerca da estruturação e organização da rotina 

pedagógica. 

 
 Avaliação do processo formativo e seus desdobramentos em sala 

de aula.  
 Vivência de roda de leitores bimestralmente. 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 
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5.1.1.1 Análise de documentos referente a síntese do percurso formativo de 

Formadores 

Apresentando uma organização bastante estruturada, objetiva e clara, o 

presente documento busca sintetizar todo o trabalho formativo realizado nos três 

anos de realização do projeto ―Formação de Formadores‖, expressando ao leitor 

informações pedagógicas, metodológicas e didáticas, condensadas em dados 

quantitativos e qualitativos. Do que se aponta sobre as ―perspectivas da Formação 

de Formadores‖, o documento descreve os planejamentos, interesses teóricos e 

objetivos centrais, elementos que ratificam as informações trazidas por esta 

pesquisa.  

O ―gráfico 1‖, organograma que personifica a estrutura planificada da 

formação em rede, possibilita apreciável visualização do arranjo projetado pela 

responsável deste projeto, ao idealizar uma proposta formativa para ser aplicada em 

toda rede simultaneamente, de modo a envolver todos os profissionais da educação, 

abraçando, assim, o que se espera de um plano democrático. Sistematização que 

revela que todo processo possui como centro de seus objetivos o aluno, 

considerando suas necessidades de aprendizagens. A denominação ―rede parceira‖ 

consolida a ideia de proposta colaborativa. A imagem também demonstra que a 

construção da estrutura foi fundamentada em bases teóricas. 

O organograma 2 representa o ―Fluxo Operacional da Formação de 

Formadores‖ possibilitando visualizar a ideia de ―proposta formativa cíclica‖. Propõe 

os encontros coletivos de formações para os coordenadores, por seguinte a 

realização das formações na escola pelos coordenadores. Conjuntamente ocorrem 

as orientações e acompanhamento sistemático e individual ao CP por parte de uma 

das formadoras do projeto. Neste tempo realizam-se as implementações das 

situações didáticas em sala de aula por parte do professor para ocorrer a avaliação 

das aprendizagens dos alunos por meio das informações trazidas no contexto da 

formação. Um ciclo que se perpetua durante todo ano letivo. Mais uma vez 

evidencia-se no centro de todo processo o aluno. 

As tabelas apresentadas neste documento demonstram sistematicamente 

todos os conteúdos didáticos (contexto de formação: Leitura) e quanto aos 

conteúdos inerentes à formação identitária do CP como formador durante os anos 

de 2017-2019. Em relação as formações realizadas na escola para os professores, 

eram ministrados os mesmos conteúdos didáticos (contexto de formação: Leitura) e 
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os conteúdos tendo como finalidade a formação leitora dos professores e, 

consequentemente, dos alunos. 

 

5.1.2 Sistematização poética do percurso formativo de Formadores26 

A descrição estruturada do processo formativo evidencia, ao leitor, uma 

visibilidade objetiva e definida das ações realizadas, mediante análise do documento 

em questão. Nesta conjuntura, visto que o contexto formação girava em torno da 

temática didática Leitura, consideramos sugestivo apresentar a sistematização deste 

percurso simbolizado poeticamente através dos poemas escritos por alguns 

participantes sobre o percurso. Ressaltamos que consideramos que a leitura poética 

não é sujeita a uma análise única e pontual, pois, a poesia desperta impressões 

diversas além de diferentes sentimentos e pontos de vista. Todavia, como os 

poemas são alusivos ao percurso formativo de Formadores, à luz das vivências de 

observação participante (MARCONI, LAKATOS, 2003, p.194) ao conjunto de 

formações desenvolvidas pelo projeto de formadores, foi possível identificar 

características e elementos das propostas de formação referenciadas no texto 

poético. Em vista disto, apresentaremos os poemas27 e ponderações analíticas. 

Quadro 8 - Poema 1: o percurso formativo dos encontros de ―Formação de Formadores‖ – Ciclo I 

A leitura em voz alta deste encontro 

 Vai rememorar nosso percurso 

formativo 

Retratar as temáticas da formação  

Saberes até então construídos. 

 

No primeiro encontro refletimos  

Acerca da identidade do coordenador 

 Qual seu verdadeiro papel 

Na formação do professor. 

Nossas malas estavam repletas 

De expectativas, esperança e ação  

E iniciamos o caminho 

Na proposta da Formação. 

 

É possível ler na escola?  

Délia Lerner nos desafiou  

E o contexto da formação 

 Foi aí que se criou. 

 

Pense em um tema difícil  

Processos envolvidos na atividade      leitora 

Junto com as modalidades organizativas 

 Tive foi dó de minhas coordenadoras. 

O movimento metodológico 

A leitura em voz alta pelo professor 

 Foram estratégias formativas 

Para pensar no papel do leitor. 

 

―Quem conhece pode escolher melhor‖.  

A roda de leitura é uma possibilidade  

Uma situação didática de critérios 

Com base na boa qualidade. 

E, em nosso último encontro do ano 

 Vamos finalmente avaliar 

O percurso formativo 

E só depois comemorar. 

Uma noite em grande estilo 

                                                 
26

 Material disponibilizado em formato digital pela Formadora idealizadora do projeto Formação de 
Formadores. 
27

 Poemas escritos espontaneamente por integrantes da Formação de Formadores no contexto de 
desenvolvimento da mesma. 
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―Ler é importante na escola  

―Porque é importante fora dela. 

― Nos ensinou Kátia Lomba 

A romper essa mazela. 

Pensar sobre as pautas de formação 

Desafios de seu planejamento  

Conteúdo do terceiro encontro  

Tematizar seus elementos. 

 

Tapete vermelho para os formadores 
 Parabéns a todos nós 

Pois somos mais que vencedores. 

Mas antes não poderia esquecer  de agradecer e 

homenagear Nossa querida Girassol
28

 

Por na formação acreditar. 

 

Nosso muito obrigado a você Mulher única, mulher 

valente Pelo seu exemplo de sabedoria  

Profissional competente. 

 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

A representação poética do percurso formativo, escrita por uma das 

coordenadoras pedagógicas participantes, narra o percurso formativo daquele ano 

de 2017. A autora cita elementos significados e experimentados pelos participantes, 

como as práticas de leitura, a efetivação da identidade do CP como formador, além 

de citar alguns autores estudados, como Délia Lerner e Kátia Lomba. A frase: ―As 

malas repletas de expectativas e esperança‖, faz relação a narrativa mencionada 

neste estudo sobre as impressões iniciais dos CPs no primeiro encontro formativo 

(Março/2017). Outro ponto interessante é sua declaração: ―Pense num tema difícil‖; 

frase que indica como os CPs foram instigados a estudos de modo acentuado. Por 

fim, ao citar ―Só depois comemorar‖, faz menção à noite da certificação dos 

coordenadores, ocasião organizada pelos formadores após o último encontro 

formativo do ano, para entregar os certificados, além de promover momento de 

confraternização entre os envolvidos. 

Quadro 9 - Poema 2: o percurso formativo de "Formação de Formadores" - Ciclo II 

E encerramos mais uma vez  
Um lindo ciclo formativo 
Ano de intensas aprendizagens  
Vamos ao tour rememorativo? 
 
Um olhar para as vivências formativas 
 E sobre os livros, seus critérios de seleção 
Ah! Quantas perspectivas  
Para este ciclo de formação. 
 
No segundo encontro refletimos  
Sobre a organização e planejamento 
 Do trabalho do coordenador  
Análise de pauta formativa 
E conteúdos da prática do leitor. 
 

Pensar em seu planejamento 
A partir do percurso construído  
Ampliando a proficiência leitora  
E qualificando o processo vivido. 
 
Tematização da prática e leitura  
programada 
O fazer do sujeito como fio condutor  
Vivências de situações formativas  
Em um movimento problematizador. 
 
Leitura programada  
Vivência e reflexão 
O ensino da leitura e Prova Brasil  
Objetos de discussão. 

                                                 
28

 Apresenta-se nos poemas referências a professora mestre e autora do projeto ―Formação de 
Formadores‖, deste modo, objetivando preservar sua identidade, substituímos seu nome verdadeiro 
por uma denominação fictícia. Utilizamos a palavra ―Girassol‖, a mesma usada nas análises dos 
questionários respondidos pela autora. 



110  

Cansativo, porém significante  
Foi o terceiro encontro 
Leitura compartilhada, tematização  
Quanto ressignificação! 
Mas, Scarpa pontuou e Lomba 
confirmou 
Para uma formação eficaz 
Estratégias bem definidas  
E práticas refletidas. 
 
Já no quarto encontro 
Uma mistura de saberes, uma 
tessitura e prazeres. 
Vivenciamos a roda de leitura  
E ―nosso silêncio ganhou voz‖ 
Nossa alma se extasiou de emoção  
Pois os livros nos preenchem a solidão. 
 
―Qual a parte que falta em mim?‖ 
  Girassol nos convidou a refletir 
E se encontrar a ―parte‖ que falta  
O que ainda nos falta descobrir. 
 
E chegamos ao sexto encontro 
Tendo a sequência como possibilidade 

 De articular diferentes conteúdos  

Característica dessa modalidade. 

 

E para finalizar o encontro  
Lançamento ―O fazedor de borboletas‖ 
 Livro mágico e intrigante 
Quem descobriu a receita? 

 
E, encerrando minha fala  
Uma mensagem quero deixar  
Algo simples, porém, sincero  
Não vou mais me alongar. 
 
Aos coordenadores de perto  
Quanta disposição e ousadia  
Aos de longe, muitos aplausos  
Pela coragem e valentia. 
 
Aos que muito falam  
Parabéns pela participação  
Aos que muito ouvem  
Gratos pela atenção. 
 
Aos que brincam com as palavras  
E delas exploram emoções 
E aos que muito leem 
E afagam seus corações. 
 
E não poderia deixar de registrar  
A nossa imensa gratidão 
À querida Formadora Y 
Por acreditar na formação. 
 
O seu compromisso, sabedoria e  coragem 
Sua sensibilidade, carisma e amor 
 Marcas de uma mulher única 
Que se ama e tem valor. 
 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

No segundo poema notamos que a escritora usou uma linguagem mais 

metafórica para representar as vivências no percurso formativo em 2018. Escrito 

pela mesma CP do Poema 1, neste segundo poema a linguagem literária propõe 

percepções subjetivas dos leitores. Todavia, a autora continua a fazer referência às 

situações experimentadas nos encontros formativos, como estudos, encontros e 

impressões dos sujeitos. Sobre a consolidação da identidade do coordenador como 

formador, a autora cita os conhecimentos que foram mobilizados para contribuir para 

esta formação, como pensar e analisar uma pauta formativa, planejar e organizar um 

encontro de formação e conteúdos didáticos: ―No segundo encontro refletimos Sobre 

a organização e planejamento, Do trabalho do coordenador‖. 

Sobre as práticas de leitura, observamos referência à leitura compartilhada, 

leitura programada e roda de leitura. Além de fazer menção a ―critérios de seleção 

de livros‖, fazendo alusão aos estudos sobre este tema e criação em conjunto pelos 
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coordenadores/docentes do quadro ―Critérios de Leitura‖.29 Nesta conjuntura, 

encontramos no poema nome dos autores estudados, como Scarpa e Lomba. Além 

de citar a ―Prova Brasil‖, indicando que foram estudados pontos relacionados aos 

indicadores das aprendizagens dos alunos. Em alguns trechos, a autora descreve as 

experiências literárias presenciadas como realização de lançamentos de um livro 

com participação de um escritor. Cita nomes de livros e representações figuradas 

sobre os conhecimentos. Nestas representações, a autora faz notas de admiração e 

afeto a autora do projeto, representada neste estudo como Formadora Y, revelando 

como a postura desta professora formadora foi prestigiada e cativada pelos 

educadores tanto no campo profissional quanto emocional. 

Quadro 10 - Poema 3: o percurso formativo de "Formação de Formadores" - Ciclo III 

I 
Imprimir emoção nas palavras 
Com a alma e o coração narrar 
Mais um ciclo que se encerra 

E que vamos relembrar. 
 
II 

É assim que iremos iniciar 
Nosso tour rememorativo 
Sobre nossas vivências 

Em um bate-papo formativo. 
 

III 
Visualizar o panorama da formação 
Na perspectiva dos coordenadores 

e professores 
Objetivo do primeiro encontro 
Da Formação de Formadores. 

 
IV 

E sobre o planejamento com 
projetos didáticos: 
Qual a concepção que nos 

fundamenta? 
Essa modalidade organizativa 

É uma possível ferramenta 
De organizar o trabalho pedagógico 

É princípio que nos orienta. 
 

V 
No terceiro encontro estudamos 

A rotina pedagógica e sua 
estruturação 

A análise do Planejamento em 
Rede 

E sua organização. 
 

X 
Nossa caminhada se torna mais suave 

Rosaura Soligo nos disse pessoalmente 
Com parceiros críticos e experientes 
Os ajustes acontecem normalmente. 

 
XI 

E, ao final de todas essas vivências 
É inevitável não ter prática A 

Uma vez entendendo esse caminho 
É impossível ao lado B voltar. 

 
XII 

E assim é o Projeto Formação de 
Formadores 

Lindo, necessário e grandioso 
Cheio de amor e de valores. 

 
XIII 

Um projeto que nasceu 
Dentro das nuances do coração 

De uma mulher única e bela 
Que se encheu de inspiração. 

 
XIV 

E com ela sonhamos juntos 
Em uma rede de reciprocidade 
Pois sonho que se sonha juntos 

Pode se tornar realidade. 
 

XV 
E já se foram três anos 

De sonhos compartilhados 
De inúmeros aprendicismos 

E diálogos eternizados. 
 

XVI 

                                                 
29

 O quadro ―Critérios construídos pelos CP durante o VI Encontro – Ano I‖ será apresentado e 
analisado nesta pesquisa na seção 5.1.1 sobre o Perfil das Escolas. 
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VI 
A atuação docente em sala de aula 

Enquanto foco do 
acompanhamento 

Favorável estratégia formativa 
Com seus desdobramentos. 

 
VII 

Mas quais diretrizes orientam esse 
trabalho 

Que características o podem definir 
É preciso ampliar nossa 
compreensão 

E sobre o acompanhamento refletir. 
 

VIII 
E uma grande tarefa nos foi dada 

O planejamento dos projetos 
acompanhar 

Definindo aspectos 
problematizadores 
Para junto com o professor 

analisar. 
 

IX 
E como não falar da prática da 

devolutiva 
E os elementos desse tipo de 

produção. Incorporando aspectos próprios 
Buscando sua ressignificação. 

Lutas, sonhos, conquistas, lágrimas 
Mas acima de tudo amor 

Porque é ele que nos move 
E nos enche de vigor. 

 
XVII 

E sonho continua 
Não podemos parar 

De lutar por uma educação 
Onde todos são lado A. 

 
XVIII 

E mesmo que nos impeçam 
De maiores voos alçar 

Nossas forças são bem maiores 
Do que se possam pensar. 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

O poema 3 conclui as representações sobre o percurso formativo, fazendo 

alusão ao último ano de ―Formação de Formadores‖, que foi encerrado em 2019.  

Explorando seus sentimentos através das combinações referenciadas na escrita, a 

poeta reflete sobre a importância da formação para a relação professor-

coordenador, narrando sobre as situações de planejamento entre os pares, 

acompanhamento planejado na sala de aula de modo intencionado e comunicado ao 

professor: ―Para junto com o professor analisar‖. Neste cenário, cita a palavra 

―devolutiva‖ ligada a sentimentos de descobertas e ressignificação. Palavra que se 

torna referência à prática do CP após participação no acompanhamento de sala de 

aula, ao realizar um momento de ―devolutiva‖ com o docente para reflexão do que foi 

assimilado, revelando sobre toda esta conjuntura: ―É preciso ampliar nossa 

compreensão‖. Sobre os estudos didáticos mencionados, a autora cita as 

modalidades organizativas (LERNER, 2002), os projetos didáticos, traçando relação 

com os estudos sobre construção de rotina pedagógica e o planejamento em rede. 

Demonstra que as propostas didáticas estudadas fazem relação com os referenciais 

curriculares municipais e o contexto das rotinas escolares, pontos que tangenciam 
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as questões pedagógicas locais. O poema revela que neste ano de 2019 os 

participantes conheceram pessoalmente uma das autoras que embasaram seus 

estudos teóricos, a professora pesquisadora e autora Soligo. Autora que esteve 

presente e dialogou com os participantes sobre as questões temáticas, fossem no 

campo didático e/ou profissional. Dentre outras representações no poema, mais uma 

vez observamos menção à autora do projeto ―Formação de Formadores‖. Neste 

texto, além das referências de admiração, observamos que o texto demonstra uma 

aproximação entre os participantes e a autora, no sentido não apenas de se 

espelharem, mas também de sentirem uma relação de igual para igual, demonstrado 

na frase: ―Com ela sonhamos juntos‖.  Usa-se termos como ―reciprocidade‖ e 

―colaborativo‖. O texto literário evidencia que o percurso possibilitou a compreensão 

de que as questões das aprendizagens escolares necessitam de um trabalho 

colaborativo e respeitoso entre os pares.  

 

5.1.3 Avaliação da Formação de Formadores feita pelos Coordenadores 

pedagógicos – Análise documental30 

No ponto anterior, apresentamos um demonstrativo sobre o percurso 

formativo de formadores. Informações documentais que possibilitam ao leitor 

confirmar ou refutar as narrativas analisadas neste estudo. Nesta sequência, 

apresentaremos nesta subseção a ―avaliação da formação de formadores feita pelos 

coordenadores pedagógicos‖ em dezembro de 2019. Este documento foi 

apresentado e analisado pelos CPs no último encontro de formadores, também em 

dezembro de 2019. Para demonstrativo destas informações nesta pesquisa, 

selecionamos alguns relatos que estão presentes neste documento. Neste contexto, 

os dados evidenciados possuem sua legitimidade, tal qual revelado no documento 

digital, porém, ressaltamos que todas as identidades dos participantes serão 

preservadas, deste modo, os coordenadores serão identificados através da sigla CP, 

combinada à classificação numérica por ordem crescente.  

Quadro 11 - Avaliação 1: Coordenadores Pedagógicos - dez/2019 

1– O que mudou 

no seu papel 

enquanto 

coordenador(a) 

A partir de minha participação nesse processo formativo, foi que 

verdadeiramente pude me perceber enquanto coordenador pedagógico. 

Visto que esta função era tida quase que apenas para cumprir as 

                                                 
30

 Material disponibilizado em formato digital pela Formadora idealizadora do projeto Formação de 
Formadores. 
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pedagógico(a) a 

partir da participação 

na Formação de 

Formadores? 

 

formalidades burocráticas dentro de um sistema, distorcendo-se, 

cotidianamente dentro do contexto escolar, o verdadeiro papel deste 

profissional. A Formação de Formadores, em minha opinião, colocou os 

―pingos nos is‖. Trouxe à tona a identidade do coordenador e esse alcance 

ultrapassou os muros da escola. Foi perceptível por toda a esfera política e 

administrativa. A sociedade sentiu. Particularmente, analisando minha 

participação nesse processo e paralelo a isso minha atuação junto à escola, 

posso dizer que percebo o quanto é notável a mudança que se fez no meu 

fazer pedagógico, desde a primeira participação nas formações até o 

presente o momento. 

CP1 

A atuação e a prática, o desdobramento com os professores. O 

conhecimento de fato sobre a identidade do coordenador, mesmo tendo 

que realizar outras atividades. O acbompanhamento pedagógico com os 

professores, a observação em sala de aula, a devolutiva para os professores, 

o planejamento da rotina com os professores. 

CP2 

Primeiro conheci qual minha função enquanto coordenadora. Os conteúdos 

estudados foram de   grande relevância para a minha prática, assim como 

para as práticas dos professores nas salas de aula. Também melhorou o 

atendimento e a forma de tratamento aos professores. 

CP3 

Tudo! Eu sabia que tinha que auxiliar, encaminhar, orientar os professores, 

mas não sabia como.   E a formação possibilitou esse aprendizado. 

CP4 

Primeiramente, o entendimento do real papel do coordenador enquanto 

formador que perpassa por vários acontecimentos; levantamento das 

problemáticas, organização/elaboração de pautas formativas, 

acompanhamento pedagógico, registros e devolutivas aos professores. A 

postura de formador ao problematizar, levando os professores a pensarem e 

se posicionarem sem dar respostas (informarc)... 

CP5 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

Através dos depoimentos podemos avaliar o relevante trabalho realizado 

pela ―Formação de Formadores‖, para consolidação da identidade do coordenador 

frente a sua capacitação, não apenas no que diz respeito a sua prática como 

formador, mas em todo o contexto de sua atuação. Configuração explanada por 

Gouveia (2012, p.49), que defende ―redimensionar o papel do coordenador nas 

escolas implica organizar uma formação em rede‖, objetivando que os CPs se 
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reconheçam como formadores e ponderando sobre suas atribuições técnicas na 

escola. Analisado as narrativas também podemos perceber como a relação entre 

coordenador e professor adquiriu novos sentidos, demonstrando que ambos 

desenvolveram um trabalho colaborativo em que as práticas podem ser realizadas 

de modo a se apoiarem. Como defende Imbernón (2009, p. 44-45), ―a formação 

permanente deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional 

do professorado potencializando um trabalho colaborativo para transformar a 

prática‖. 

Quadro 12 - Avaliação 2: Coordenadores Pedagógicos - dez/2019 

2 - Em que medida 

o Projeto de 

Formação de 

Formadores em 

2019 contribuiu 

para redimensionar 

sua formação 

enquanto leitor(a)? 

 

Considero que este foi o maior ganho que este projeto proporcionou para a 

minha vida, pois me  fez recuperar uma prática há algum tempo abandonada. 

E isso se deu com tanta força, que me emociono sempre que falo sobre. 

Inexplicável! Hoje, sinto uma necessidade diária da leitura, isso me aponta 

novos horizontes, me permite desfrutar de novos mundos, novas vidas. E 

perceber quantas pessoas pude influenciar através da leitura é 

MARAVILHOSO! 

CP1 

O projeto Formação de formadores contribui significativamente para minha 

formação leitora, sem perceber nos últimos anos passei a me dedicar 

especificamente à leitura de textos/livros científicos e informativo, 

exclusivamente para meu trabalho e formação acadêmica. Assim que o 

projeto iniciou em 2017, durante as primeiras atividades percebi com grande 

surpresa como havia deixado de lado as leituras de livros literários, e isso me 

despertou. Em 2018, investi efetivamente a minha formação leitora, construí 

um cantinho de leitura da minha casa, passei a visitar com mais frequência 

biblioteca e livrarias, fazer indicações e emprestar livros. Além dos livros 

científicos, agora os livros literários também fazem parte da minha rotina. 

CP2 

A formação como um todo tem me ensinado a focar na importância dos 

escritores, que antes era       irrelevante para mim. 

CP3 

O projeto vem contribuindo significativamente na formação do leitor, tanto 

no meu quanto ao da escola, tanto que resgatamos o projeto ―O aluno que 

ler‖, que vem dando resultados positivos no  entorno da escola. 

CP4 

Contribuiu de forma positiva, pois me permitiu a retomar minha prática leitora 

que estava de certa  voltada mais para os livros didáticos. A partir das 

formações retomei a prática de leitura de outros gêneros, o que está me 
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ajudando enquanto profissional para redimensionar meus pensamentos e 

melhorar minhas ações educativas. 

CP5 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

Os relatos exibidos demonstram como a relação dos participantes com a 

leitura recebeu novas perspectivas, fosse do campo pessoal ao profissional. 

Identificamos, na maioria das respostas, referência ao sentido de ―descoberta‖, uma 

vez que a maior porcentagem dos envolvidos afirma não ter percebido como a rotina 

diária foi lhes tirando as práticas de leitura para além do mundo do trabalho. 

Percepções demonstradas, a exemplo da fala do CP2, ao afirmar que: ―nos últimos 

anos passei a me dedicar especificamente à leitura de textos/livros científicos e 

informativo, exclusivamente para meu trabalho e formação acadêmica‖. Lerner 

(2002, p. 95) considera importante que o professor também seja um leitor 

proficiente, para além da sua prática didática, pois, assim, conseguirá proporcionar 

aos alunos momentos significativos de leitura. De fato, as falas mencionadas 

confirmam esta acertiva de Lerner, quando observamos que as leituras no campo 

pessoal foram elementos que influenciaram o desenvolvimento de práticas de leitura 

na escola. Dalvi (2013, p. 68-69) defende a ideia das formações iniciais ou 

continuadas de professores de língua, que possam promover as vivências e 

experiências literárias relacionadas ao seu ensino na educação básica, tal como 

viabilizou o projeto de Formadores. 

 
É necessário instituir a experiência ou vivência de leitura literária, bem como 
a constituição de sujeitos leitores, com fundantes ou inerentes (também) ao 
ensino de literatura (algo que, de nossa perspectiva, não poderia acontecer 
em separado dessas experiências, vivências ou constituições subjetivas). 
(DALVI, 2013, p. 68) 
 

Neste sentido, observamos que o projeto propôs estas reflexões não apenas 

aos professores responsáveis pelo ensino da língua portuguesa e literatura, mas 

promoveu as experiências literárias a todos os docentes e coordenadores da 

educação básica.  Conjuntura  que de fato desenvolveu uma rede de leitores, como 

previsto nos propósitos do projeto de formadores. 

Quadro 13 - Avaliação 3: Coordenadores Pedagógicos - dez/2019 

3. O projeto 

Formação de 

Formadores trouxe 

mudanças 

significativas no 

Sim. Porque a partir dos conteúdos trabalhados (modalidades organizativas – 

atividades permanentes, sequência didática e projeto didático) pudemos 

observar o quanto nossos professores e alunos se envolveram mais com as 

atividades de leitura, a procura por livros na sala de leitura aumentou 
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âmbito da escola 

neste ano de 2019? 

Sim ( ) Não ( ) Se 

sim, quais? Se não, 

por que? 

 

bastante e a compreensão leitora dos alunos melhorou muito. Isso foi 

possível perceber nas entrevistas realizadas com os alunos no ponto que fala 

dos livros e autores favoritos e os livros que leram. Foi emocionante perceber 

esse envolvimento deles e as indicações feitas por eles do livro preferido. 

CP1 

Os alunos passaram a ler mais e manifestar prazer pela leitura e os 

comportamentos leitores são evidentes. O mesmo acontece com os 

professores que além de estarem se formando enquanto   leitores, 

vivenciaram e se apropriaram da habilidade de realizar bons planejamentos 

para dar sustentação a sua prática.    

CP2 

Sim. Os professores estão seguros no que fazem. O hábito de ler já é visível 

por todos. O coordenador sente segurança em acompanhar o professor.   A 

organização do planejamento. A implementação das modalidades 

organizativas.               

CP3 

Sim. Melhorou de forma significativa, a proficiência e a fluência leitora de 

nossos alunos e professores. Podemos constatar isso, a proficiência leitora 

dos alunos na avaliação da AMEI, comparando com os outros anos. E a 

fluência leitora no fluxo na sala de leitura, a procura por livros e indicações 

dos alunos nas atividades de leitura (roda de leitura), projetos de leitura 

desenvolvidos na escola.  

CP4 

Sim. Principalmente no que diz respeito à leitura dos autores – tanto 

para mim, quanto para alunos e  professores. Agora se preocupam mais em 

escolher e ler livros bons e de bons autores. Todas as atividades 

permanentes estudadas foram desenvolvidas menos a programada. Os 

professores planejam mais e me procuram mais para tirar dúvidas. 

CP5 

Fonte: Arquivo disponibilizado pela Professora Formadora (2021). 

Os depoimentos demonstram como a experiência formativa no projeto de 

formadores foi importante para repensar a didática no contexto da sala de aula. Os 

depoimentos são dos coordenadores pedagógicos, mas todos os relatos fazem 

alusão aos alunos e aos professores, considerando os saberes dos educadores 

contextualizados através das ações formativas. Como explica Tardif (2014, p.36), os 

saberes docentes são construídos e ressignificados através das diferentes relações, 

pois o saber docente é ―plural‖, ou seja, ―pode-se definir o saber docente como um 
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saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais‖ 

(TARDIF, 2014, p. 36). 

Há componentes representados através dos depoimentos dos 

coordenadores que ponderam sobre os avanços no que diz respeito ao ensino e 

aprendizagem da Leitura no contexto escolar. Neste sentido, considerando os 

estudos didáticos e a promoção das vivências literárias durante o processo formativo 

de formadores, ―o desafio que se coloca reside na forma de integrarem os 

conhecimentos teóricos sobre a literatura às experiências individuais no processo de 

construção de sentido por meio da leitura literária‖ (JOVER-FALEIROS, 2013, p. 

132). Interesses que são contextualizados durante todo processo formativo, a 

relação entre o que se estuda e o que se faz na prática. ―Mas a prática docente não 

é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela é também uma 

atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de pedagógicos‖ 

(TARDIF, 2014, p. 37). Para o referido autor, os ―saberes pedagógicos‖ se 

constroem através das ―reflexões sobre a prática educativa‖.  Explanação afirmativa 

de que por mais que o tema Leitura represente algo inerente ao fazer didático 

docente, as contextualizações e construção dos saberes podem se restruturar em 

todas as aprendizagens promovidas e experimentadas nos cursos e capacitações. 

 

5.2 Formação de Formadores: implicações e considerações sobre a experiência 

formativa em contexto 

Com o encerramento do projeto ―Formação de Formadores‖ em 2019, tendo 

como finalidade produzir dados sobre as impressões factuais dos participantes, 

elegemos um grupo de educadores para aplicação dos questionários. Considerando 

que esta operação ocorreu no período de fevereiro até abril de 2021, época em que 

o país estava em alerta quanto às questões de prevenção ao coronavírus, todos os 

questionários foram enviados através de recursos digitais como whatsapp e e-mail. 

Nossa intencionalidade foi apresentar um demonstrativo das impressões e avaliação 

daqueles que participaram das ações formativas desenvolvidas pelo projeto 

―Formação de Formadores‖, contribuindo para o cumprimento dos objetivos previstos 

nesta pesquisa. Para tal fim, utilizamos a técnica análise de conteúdo31 (GUERRA, 

                                                 
31

 ―Técnica de tratamento de dados coletados, que que visa à interpretação de material de caráter 
qualitativo [...]‖. (GUERRA, 2014, p.38) 
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2014, p. 38). 

 

5.2.1 Cenário Social da Pesquisa – pós conclusão do projeto formativo de 

formadores 

As escolas municipais de Ensino Fundamental, cenário de atuação dos 

sujeitos desta pesquisa, serão identificadas por nomes de escritores com o propósito 

de resguardar as identidades das instituições. Aproveita-se também o ensejo para 

homenagearmos os escritores indicados durante os encontros formativos através 

das rodas de leituras realizadas em contexto. Deste modo, denominamos as escolas 

como: EMEF32 Martha Madeiros, EMEF Airton Souza, EMEF Carolina de Jesus e 

EMEF Clarice Lispector.  

Tal como as escolas, os professores, gestores e coordenadores 

pedagógicos receberam nomes fictícios nesta pesquisa. Para descrever os 

docentes, utilizaremos a sigla Prof.33 Combinada com as primeiras letras do alfabeto 

(A, B, C e D), compondo as seguintes denominações: Prof.A, Prof.oB, Prof.C e 

Prof.D. Quanto à representação dos coordenadores pedagógicos, bem como dos 

gestores escolares, ambos receberam identificações numéricas de forma ordinal (1, 

2, 3 e 4), combinadas com as letras iniciais de suas funções. Sendo assim, os CPs 

foram denominados como: CP1, CP2, CP3 e CP4. Quanto aos gestores escolares, 

foram identificados como: G1, G2, G3 e G4. Nesta continuidade, a professora 

formadora idealizadora do projeto ―Formação de Formadores‖, a identificaremos 

como professora Formadora Y, tal como já fizemos anteriormente. 

A comunicação com os sujeitos acima ocorreu após o encerramento do 

projeto ―Formação de Formadores‖, no período de 2020/2021, por meio de contato 

com recursos digitais, como e-mail, aplicativos de mensagens via celulares e envio 

de documentos escritos/respondidos manualmente pelos participantes. Uma vez que 

todas as escolas municipais de educação básica participaram simultaneamente do 

projeto "Formação de Formadores‖, optamos pelo foco desta pesquisa ser no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais. Sendo assim, chamamos a atenção sobre o ensino de 

língua neste seguimento, tal como orienta os referenciais curriculares à luz da BNCC 

sobre a alfabetização.  

 

                                                 
32

 EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental 
33

 Prof: Professor. 
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5.2.1.1 Perfil das escolas 

Nesta subseção apresentamos o perfil das quatro escolas que fazem parte 

deste estudo e reforçamos que todas serão identificadas com nomes fictícios, como 

citado acima. Neste contexto, três das quatro escolas pesquisadas são da zona 

urbana e uma é da zona rural. A EMEF Martha Madeiros e EMEF Airton Souza 

estão localizadas em bairros distantes do centro urbano, a EMEF Carolina de Jesus 

no centro da cidade e a EMEF Clarice Lispector está localizada em uma vila da 

comunidade da zona rural.  

A respeito das ações previstas pelo plano do projeto ―Formação de 

Formadores‖, bem como das atribuições do conjunto de formadoras colaboradoras, 

além dos estudos, planejamentos, produções e realização dos encontros formativos 

para os coordenadores pedagógicos, uma das responsabilidades destas formadoras 

diz respeito ao acompanhamento dos CPs nos seus contextos de trabalho, de modo 

a oferecer subsídio aos coordenadores para a efetivação das formações no lócus da 

escola. Neste sentido, durante o processo formativo foram organizados grupos de 

CPs por instituição em número de quatro a cinco escolas acompanhadas por uma 

formadora responsável. Observamos que a composição dos grupos considerou a 

proximidade física entre as instituições, além de semelhança nos seguimentos 

ofertados. Feito isto, cada grupo de CPs contava com uma formadora para seu 

acompanhamento mensal.  

Nesta conjuntura, através de ações planejadas ocorriam momentos de 

estudos em grupo, orientações sobre a pauta formativa, de forma que as formadoras 

se posicionassem com disponibilidade para sanar as dúvidas referentes aos 

conteúdos e situações que envolviam a formação e a escola, além de suas 

participações nos encontros em lócus na posição de ouvintes. Observamos que esta 

organização de trabalho previa respeito à autoridade das instituições 

acompanhadas, pois, as visitas e intervenções eram planejadas de acordo com a 

disponibilidade das escolas, sempre preservando as ações específicas do plano de 

trabalho das instituições. Os constantes encontros de estudos aproximaram as 

coordenadoras das escolas Airton Souza, Carolina de Jesus e Martha Medeiros. E, 

para além do que era previsto nas recomendações do curso, o grupo desenvolveu 

uma prática cooperativa, se apoiando nas realizações das propostas formativas, 

estreitando os laços de amizade no trabalho.  

Quanto à escola Clarice Lispector, esta integrava o grupo composto por 
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participantes de instituições localizadas no campo. Escolha prevista avaliando 

aprendizagens e saberes construídos no compartilhar de vivências semelhantes e 

na possibilidade de prováveis ações conjuntas entre si, nos seus ambientes de 

trabalho. Lembrando que se trata de uma das propostas do projeto: a reflexão da 

prática contextualizando-a através das fundamentações teóricas, levando-as para a 

prática novamente; e mais uma vez retornando com os resultados para os encontros 

formativos. Assim se fazia este movimento cíclico de reflexão didática. É importante 

destacar que a composição dos grupos de estudo, considerando espaço e 

semelhança, diz respeito apenas ao acompanhamento dos CPs pelas formadoras 

nos seus contextos de trabalho. Nos encontros formativos, os estudos teóricos e a 

realização das atividades coletivas formavam-se grupos através de sorteios e 

atividades dinamizadas, dentre outros propostas. Objetivava-se, assim, o maior 

contato entre os participantes, bem como o desenvolvimento de laços de confiança 

entre eles, além da promoção de saberes através das diferentes visões e 

experiências.  

Dito isto, apresentaremos a seguir o quadro de respostas do questionário 

endereçado às gestoras. Na análise realizaremos pontuações quanto à descrição 

física das escolas pesquisadas e seus componentes, como informações referentes 

aos gestores, coordenadores e professores. As frases entre aspas, que não 

apesentam menção a autores, são referentes às falas dos participantes desta 

pesquisa. Todas as informações foram coletadas através de observação direta e 

aplicação de questionários respondidos pelos seus respectivos gestores escolares. 

Quadro 14 - Entrevista com Gestores: Questão 01 

Qual a sua formação acadêmica e o seu tempo de trabalho nesta instituição? 

G1- Pedagogia e trabalho há 13 anos nesta instituição. 

G2 - Sou licenciada em pedagogia, Educação do Campo e pós-graduada em Gestão 

Escolar. Atuo nesta instituição há 10 anos. 

G3 - Sou licenciada em letras-português, e estou nesta instituição há 05 anos e 04 

meses. 

G4 - Formação como Pedagoga, já trabalho há 07 anos nessa instituição. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Analisando as respostas dos questionários, destacamos que somente a G3 

não consta com sua formação inicial em licenciatura em Pedagogia. Pontuamos que, 

embora o grupo de gestores do município cenário desta pesquisa seja composto por 

diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional e secretário 



122  

escolar, somente alguns destes sujeitos se disponibilizaram a responder este 

material. Outro ponto significativo que fora observado se refere ao tempo de serviço 

de cada educador em sua instituição trabalho, fazendo indicação de um forte 

elemento no campo da educação escolar: os laços duradouros que os sujeitos 

desenvolvem nos seus espaços de atuação. 

Quadro 15 - Entrevista com Gestores: Questão 02 

Qual cargo exerce atualmente nesta instituição e há quanto tempo está neste cargo? 

G1 - Coordenadora Pedagógica 

G2 - Coordenação Pedagógica. 

G3 - Exerço o cargo de Diretora Escolar há 03 anos e 08 meses. 

G4 - Estou na função de Coordenadora Pedagógica há 05 anos e 09 meses. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Subsequente à questão anterior, as respostas da questão 02 esclarecem 

sobre a razão da maior porcentagem dos gestores neste conjunto participante 

possuírem como formação inicial a licenciatura em Pedagogia. Os servidores G1, G2 

e G4 são técnicos pedagógicos do município que exercem o cargo de 

coordenadores pedagógicos enquanto o servidor G3 é um diretor escolar. Atestou-

se sobre a abrangência da atuação do CP na escola, que compreende questões 

para além do pedagógico, uma vez que os coordenadores participantes 

responderam este questionário que discorre não apenas sobre os dados 

pedagógicos, mas também administrativos e estruturais, demonstrando-se, assim, 

amplo conhecimento e envolvimento dos mesmos nos vários contextos e setores da 

escola. A questão 03 diz respeito ao nome da instituição e o seu histórico para fins 

de identificação. Todavia como nas respostas dos questionários consta o nome 

original das instituições, não as apresentaremos na íntegra em quadro, mas o 

faremos por meio de um texto descritivo juntamente com a análise das questões 04 

e questão 05. 

Quadro 16 - Entrevista com Gestores: Questão 04 

Qual seguimento e quais turnos estão sendo ofertados? 

G1 - Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º à 3º ano, manhã e tarde. 

G2 - Toda educação básica. 

G3 - Educação infantil e fundamental I até o 3º ano nos turnos matutino e vespertino.  

G4 - A instituição oferta da Educação Infantil até 4º ano do Ensino Fundamental I nos turnos 

manhã e tarde. 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
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Quadro 17 - Entrevista com Gestores: Questão 05 

 Quantos professores e educadores fazem parte da equipe? 

G1 - 13 professores. 

G2 - 18 professores lotados na escola Polo. Alguns fazem rotatividade entre a escola polo e as 

anexas. 

G3 - São 12 professores. 

G4 - Atualmente há 13 professores. 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.   

Neste ponto, confirma-se que todas as escolas participantes deste estudo 

fazem parte do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, salvo a escola do G2, por se 

tratar de uma escola localizada na zona rural, conjuntura que visa atender todas as 

comunidades vicinais próximas a instituição. Por este motivo, ofertam todas as 

etapas da educação básica. Objetivando conceder uma melhor compreensão ao 

leitor, faremos uma descrição detalhada do perfil de cada escola por meio de 

informações disponibilizadas através dos questionários. 

A EMEF Airton Souza, instituição do G1, é uma das pioneiras do município. 

Inaugurada em 1992, a escola atende os seguimentos Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais nos turnos matutino e vespertino. Foi fundada 

especificamente para atender ao bairro de sua localizaçao, considerando sua 

distância em relação ao centro municipal. Com o crescimento da cidade, continua 

atendendo o público específico da sua localidade, além de ampliar seu atendimento 

para estudantes residentes em outros bairros.  

A EMEF Clarice Lispector, instituição do G234, é configurada como escola 

polo, pois, além de atender aos alunos matriculados no prédio institucional, é 

responsável também pelas escolas anexas, que são instituições menores. Sua 

demanda é referente ao acompanhamento pedagógico, gestão e secretaria. A 

instituição está localizada em uma das vilas que fazem parte do distrito pertencente 

ao município desta pesquisa. Em síntese, a escola oferta o ensino de Educação 

Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e também cede o seu 

espaço para realização das aulas do Ensino Médio por parte do governo estadual. 

Frisamos que o foco desta pesquisa se concentra apenas frente aos dados da 

escola polo. 

                                                 
34

 Por se tratar de uma comunidade de distante localização em relação a zona urbana, além do 
contato com essa CP ter ocorrido em período pandêmico (julho de 2021), toda comunicação 
aconteceu através de recursos digitais, pelo Google Meet, quando a internet ficava ativa e também 
pelo aplicativo whatsapp, para realização de vídeo chamada e envio de áudios e escritos para as 
respostas fornecidas neste estudo de caso. 
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No total, está vinculada a escola polo Clarice Lispector 06 escolas anexas, 

localizadas consideravelmente distantes da escola polo: ―são instituições menores, 

que ficam distantes das vicinais, de 30 a 40 km35‖. Na escola polo são lotados 18 

professores com exceção dos professores das escolas anexas. Os professores do 

ensino infantil e anos iniciais atuam exclusivamente em uma única instituição de 

ensino. Os professores dos anos finais desenvolvem seu trabalho lecionando de 02 

a 03 disciplinas, atendendo tanto a escola polo como as escolas anexas.  

A EMEF Martha Madeiros, do G3, foi inaugurada no ano de 2015, todavia, 

teve sua fundação em 2009, mesmo ano em que o bairro foi fundado. O espaço 

referente a localidade em questão se tratava apenas de terras de propriedade 

privada, distanciadas há 04 quilômetros da cidade, sendo aos poucos ocupadas pela 

população que transitou do campo para zona urbana. Assim, mediante acordo 

municipal, as terras foram doadas para a população, o bairro foi fundado e com isto 

surgiu a necessidade da implementação de uma escola no local. No princípio, a 

―escolinha‖ era anexa de uma instituição de Ensino Fundamental – Anos Finais e, 

posteriormente, se tornou anexa da escola Carolina de Jesus. Inicialmente, as aulas 

eram ofertadas em salas alugadas, localizadas em ruas distintas, com a conclusão 

completa do prédio escolar e inauguração em 2015. Atualmente, como descrito no 

questionário, a escola atende alunos nos turnos matutino e vespertino e oferta os 

seguimentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

A EMEF Carolina de Jesus, do G4, iniciou suas atividades na educação no 

ano de 1995, a princípio exercendo suas atividades como escola anexa de uma 

instituição polo localizada a poucas quadras do seu prédio. Em conseguinte, no ano 

de 1996 obteve autorização para atuar como escola independente com cerimônia de 

inauguração em 1998. Inicialmente, a instituição ofertava apenas os seguimentos do 

1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Visando acompanhar o crescimento do público 

do bairro onde é localizada, sendo este o centro da cidade, atualmente a instituição 

oferece os seguimentos da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, 

do 1º ao 5º ano escolar. 

Quadro 18 - Entrevista com Gestores: Questão 06 

Quantas salas de aulas a escola possui? 

G1 - 08 salas de aulas. 

G2 - 09 salas de aula, todas são forradas e possuem centrais de ar.  

                                                 
35

 Resposta em questionário da coordenadora pedagógica. 
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G3 - Possui 07 salas de aula. 

G4 - Na instituição há 11 salas de aula. 

    Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Quadro 19 - Entrevista com Gestores: Questão 07 

Quantos banheiros possuem? Especifique a quantidade disponível para alunos e para os 

funcionários, por gentileza: 

G1 - 04 Banheiros para os alunos e 01 para os funcionários. 

G2 - 05 banheiros. 

G3 - São 05 sanitários para os alunos e 03 para funcionários. 

G4 - Banheiro para uso dos alunos, 07 masculinos e 07 femininos. Para uso dos funcionários, um 

para uso geral dos funcionários (na cozinha), um masculino e um feminino. 

    Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Quadro 20 - Entrevista com Gestores: Questão 08 

Possui área para refeição dos alunos: 

G1 – Sim. 

G2 – Sim. 

G3 – Sim. 
G4 – Sim. 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Quadro 21 - Entrevista com Gestores: Questão 09 

Possui pátio: 

G1 – Sim. 

G2 – Sim. 

G3 – Sim. 
G4 – Sim. 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Quadro 22 - Entrevista com Gestores: Questão 10 

Possui quadra para aulas de educação física? Se não, onde são realizadas estas aulas?  

G1 - Não. São realizadas no pátio e campinho. 

G2 – São realizadas no campinho aberto e pátio. 

G3 - As aulas de Educação Física são realizadas no pátio coberto ou descoberto. 

G4 - A escola não dispõe de quadra, assim as aulas de educação física e recreação são 

desenvolvidas no pátio da escola. 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Quadro 23 - Entrevista com Gestores: Questão 11 

Possui cozinha: 

G1 – Sim. 

G2 – Sim. 

G3 – Sim. 
G4 – Sim. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
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Quadro 24 - Entrevista com Gestores: Questão 12 

Possui dispensas: 

G1 – Sim. 

G2 – Sim. 

G3 – Sim. 
G4 – Sim. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

A EMEF Airton Souza, G1, em síntese, contempla 08 salas de aulas, 01 sala 

para direção, 01 sala para coordenação escolar, 01 sala de professores, 01 sala de 

leitura com repartições, 01 secretaria ampla com despensas, 01 cozinha ampla com 

despensas, 01 despensa, 04 banheiros para os alunos e 01 banheiro para os 

funcionários. Possui área para refeição situada no pátio escolar. Todas as salas de 

aulas e também a sala da equipe técnica são climatizadas. A escola não possui 

quadra de esporte, mas possui amplo espaço aberto para recreação, exibindo um 

belo jardim com horta orgânica suspensa, campinho na área aberta e muitos 

materiais recreativos construídos com material reciclável. Sobre as aulas de 

Educação Física, ao serem questionados se havia quadra para sua realização fora 

respondido que: ―Não, são realizadas no pátio‖. 

A EMEF Clarice Lispector, polo do G2, conta com 09 salas de aula divididas 

em dois pavilhões, 01 sala para direção, 01 para os técnicos pedagógicos 

(coordenadores e orientador educacional), 01 sala de professores, 01 secretaria, 01 

sala de leitura, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 pátio, 05 banheiros para os alunos e 

02 banheiros para os funcionários. Todas as salas de aulas são forradas e possuem 

centrais de ar. As aulas de Educação Física ocorrem no pátio e campinho da 

instituição. 

Quanto à EMEF Martha Medeiros, do G3, a estrutura física da instituição 

contempla 07 salas de aulas, 01 sala para a direção, 01 sala para coordenação 

escolar, 01 sala de professores, 01 sala para o atendimento educacional, 01 sala de 

leitura, 01 secretaria com despensa, 01 cozinha ampla com despensas, 01 

despensa individual, 02 banheiros para os alunos com 05 sanitários em cada e 03 

banheiros para os funcionários. Possui área para refeição situada no pátio escolar. 

Não possui quadra, as aulas de Educação Física são realizadas no pátio coberto ou 

descoberto. No decurso de ações coletivas entre equipe gestora, escriturários e 

vigias, a escola levantou um admirável espaço físico recreativo para os alunos, 

arquitetando um parquinho completo, construído com materiais recicláveis, 
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especialmente pneus usados. Através do mesmo processo, foram construídos um 

belo jardim e uma fonte de água para contemplação. 

Por fim, a AMEF Carolina de Jesus, do G4, possui uma estrutura recém 

reformada, contemplando 11 salas de aulas, 01 sala de direção com repartição para 

vice-direção, 01 sala com repartição para coordenadores pedagógicos e orientador 

educacional, 01 sala com repartição em que uma parte é para ocorrer o 

planejamento e estudos dos professores e a outra as práticas de leitura dos alunos, 

01 sala dos professores, 01 secretaria escolar, 01 despensa, 01 cozinha, 01 pátio 

escolar, 01 biblioteca, 01 sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE. A 

instituição não possui quadra, como descrito na resposta dos entrevistados: ―A 

escola não dispõe de quadra, assim as aulas de Educação Física e recreação são 

desenvolvidas no pátio da escola‖.  

As questões 13 e 14 versam sobre as salas dos professores e sala da 

direção escolar. Com base na afirmativa dos gestores, podemos concluir que todas 

as escolas desta pesquisa possuem sala para professores e sala do diretor escolar. 

Consideramos esta identificação um ponto valorativo para o trabalho destes 

profissionais. 

Figura 7 - Entrevista com Gestores: Questão 15 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Este quadro demonstra que somente metade das escolas pesquisadas 

possui sala para o orientador educacional. Consideramos esta informação como 

alarmante, pois, tendo em vista as atribuições deste profissional no espaço escolar, 

a falta de um espaço próprio pode revelar comprometimento no desenvolvimento de 

mediações e orientações sobre a aprendizagem e vida escolar dos alunos. Almeida 

(2012, p. 10) apresenta uma reflexão com base nas palavras de Henro Wallon, ao 
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discorrer que ―[...] a ação da escola não se limita à instrução, mas se dirige ao 

indivíduo completo e deve converter-se em um instrumento para seu 

desenvolvimento‖. Citação que pondera a respeito da importância das ações 

educativas para o desenvolvimento do educando, seja no campo acadêmico, social 

e emocional. Deste modo, o trabalho conjunto dos agentes educativos se torna 

fundamental para garantia do desenvolvimento pleno do educando. 

Figura 8 - Entrevista com Gestores: Questão 16 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Figura 9 - Entrevista com Gestores: Questão 17 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Com base na questão 16 podemos ponderar que todas as escolas desta 

pesquisa possuem sala de leitura. Todavia, a questão 17 revela que somente uma 

das escolas em questão possui biblioteca. Um dado inquietante principalmente ao 

analisarmos os anos em que o município investiu nas discussões que refletem sobre 

a importância da Leitura através do projeto ―Formação de Formadores‖. 
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A leitura está onde mora a mobilidade de nossos anseios e a fluidez de 
nossos sonhos. Ela é o buscar incessante e, na triangulação de outros 
questionamentos, onde está o leitor, onde estão os livros, é ela, a leitura, o 
‗abre-te, sésamo‘, a chave sem a qual indivíduo algum adentra a gruta onde 
habita o tesouro e os significados da essência da vida. (BELMIRO; MACIEL, 
2014, p. 71) 
 

Belmiro e Maciel (2014, p. 65) desenvolvem um estudo direcionado pela 

temática que buscar entender onde está a literatura, os leitores e a leitura?; 

conjuntura que discorre sobre a importância da leitura para formação identitária dos 

sujeitos, correlacionando-a sobre a cultura do ler nos tempos atuais. De modo a 

conduzir análises sobre quais de fato são os investimentos que estamos 

direcionando as práticas de leitura literária para nossas crinças. 

Como representa as autoras, é preciso propiciar espaços de leitura aos 

alunos de modo que seu contato com a cultura literária possa ser tão valorizado 

quanto os recursos midiáticos, tão presentes na vida dos sujeitos atualmente. Nesta 

conjunção, comugamos das interrogativas sobre onde está o ―espaço aprazível para 

que se leia? Onde buscar as condições econômicas para que se tenha uma boa 

biblioteca?‖ (BELMIRO; MACIEL, 2014, p. 72). Interrogativas que iniciam e fecham 

nossa análise sobre esta questão, afinal, a realidade escolar demonstra que, por 

mais sinceros e valorativos sejam os interesses dos educadores em contemplar as 

propostas educativas que lhe são apresentadas, algumas não dependem 

unicamente de sua boa intenção para serem erguidas e efetuadas.  

Quadro 25 - Entrevista com Gestores: Questão 18 

Possui acervo literário? Se sim, especifique de que forma este acervo é alimentado 

anualmente, se possuem algum projeto para abastecê-lo; se consideram o número de livros 

adequado ao número de alunos que a escola possui; se recebem incentivos financeiros ou 

mesmo exemplares literários disponibilizados pelo governo (seja municipal ou federal), entre 

outras possibilidades que deseje especificar: 

G1 - Sim. São exemplares disponibilizados pelo governo federal.  

G2 - Enviados pela SEMED por intermédio do governo federal.  

G3 - Recebemos acervo literário do governo federal. 

G4 - O alimento do acervo se dá com os exemplares literários disponibilizados pelo MEC. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Analisando sobre as respostas das questões 16, 17 e 18, pontuamos que: A 

EMEF Airton Souza, no que diz respeito ao seu acervo literário, o G1 respondeu 

que: ―São exemplares disponibilizados pelo governo federal‖. Neste contexto, 

durante a observação direta, foi possível adentrar no espaço de leitura da instituição. 

Trata-se de uma sala bastante ampla, bem arejada e iluminada e o ambiente é 
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dividido por repartições. O primeiro espaço é exclusivo para as práticas de leitura, 

possui mesas e cadeiras em tamanho adequado para crianças menores, com livros 

disponíveis em estantes, sendo estes de fácil acesso aos alunos. Também notamos 

tapetes e almofadas no chão, além de diversos recursos literários direcionados ao 

campo infantil nas paredes e estantes. A segunda repartição se trata do local 

reservado para os jogos e brinquedos pedagógicos, tendo mesas e cadeiras de 

tamanho adequado à idade dos alunos maiores. A última repartição deste ambiente 

se trata de uma espécie de grande despensa, onde ficam armazenados brinquedos 

pedagógicos, instrumentos musicais, instrumentos das aulas de Educação Física, 

livros didáticos, livros de estudo para os professores, além de uma mesa de 

tamanho comum com quatro cadeiras, demonstrando um espaço de interação 

docente e planejamento individual. Ao ponderarmos sobre o itinerário da instituição 

em pesquisa, compreende-se que os acervos disponíveis são referentes a uma 

longa trajetória de existência da instituição, além de revelar o valor que seus 

funcionários dispõem ao bem público, pois investem com atribuições e recursos 

próprios naquele ambiente.  

Quanto a EMEF Clarice Lispector, o G2 informou que o abastecimento do 

acervo literário escolar é adquirido por intermédio dos programas federais, mas a 

instituição também recebe doações dos funcionários, como descrito nas respostas. 

Nesta análise observamos que a sala de leitura é ampla, climatizada, tem 

prateleiras, mesas, cadeiras e livros literários. Não possui tapetes ou almofadas 

dispostas no ambiente e também não possui computadores. O espaço é de 

responsabilidade de um professor readaptado. Outro ponto ressaltado por G4 trata-

se sobre uma grande quantidade de livros didáticos acomodados nas prateleiras do 

ambiente. Sobre a EMEF Martha Medeiros, com base no questionário respondido 

por G3, a escola possui seu estoque alimentado por envios de materiais do Governo 

Federal e de parceiros voluntários. Neste contexto, conta-se com uma sala de leitura 

recém equipada através de ações da gestão escolar. O ambiente é claro e bem 

ventilado, possui prateleiras com os livros, sendo de fácil acesso às crianças; 

tapetes e almofadas, além de mesas e cadeiras adaptadas ao tamanho dos alunos.  

A respeito da EMEF Carolina de Jesus, o G4 respondeu que ―o alimento do 

acervo se dá com os exemplares literários disponibilizados pelo MEC‖. Neste 

contexto, observamos que esta instituição possui um volumoso acervo literário 

bastante diversificado. Visitamos o ambiente em questão, que apresentava espaço 
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adequado para apreciação literária dos alunos, contendo mesas redondas com 

cadeiras, tapetes com almofadas, prateleiras todas preenchidas com livros literários, 

um computador para uso dos alunos, tendo sua organização em formato de 

biblioteca, sendo esta instituição a única a destacar que possui uma biblioteca. As 

questões 19 e 20 revelam que todas as instituições possuem espaço para secretaria 

escolar, entretanto, em se tratando do laboratório de informática, nenhuma das 

escolas possui este ambiente. Observamos que o uso dos computadores pelos 

alunos ocorre através das atividades na sala de leitura, onde estes estão 

organizados e são manuseados sobre orientação dos professores. Quanto ao corpo 

docente, este pode manusear computadores na sala dos professores, sala de leitura 

e, se precisar, na secretaria da escola. 

Quadro 26 - Entrevista com Gestores: Questão 22 

Possui sala específica para atendimento e planejamento do professor nos dias de sua Hora 
Atividade

36
? Se não, como acontece o atendimento e os planejamentos? Especifique se este 

ambiente possui recursos para estudos e pesquisas (livros, revistas, cadernos de estudos), 
livros literários e computadores com acesso à internet (se caso esta sala não tenha alguns 
dos recursos mencionados, especificar em qual setor da instituição o professor tem 
liberdade para acessar estes materiais)? 
G1 - Sim. Os livros literários e computadores estão disponíveis na sala da coordenação.  
G2 - O planejamento com os professores acontece na sala dos professores. Nesse espaço é 
disponibilizado acesso à internet, um computador de mesa e há um notebook para uso. Os livros 
disponibilizados são os didáticos, livros literários só os que a biblioteca disponibiliza. 
G3 - Sim. Temos 02 computadores com internet e impressora, além de livros para pesquisas.  
G4 - O planejamento com os professores acontece na sala dos professores. Nesse espaço é 
disponibilizado acesso à internet, um computador de mesa e há um notebook para uso. Os livros 
disponibilizados são os didáticos, livros literários só os que a biblioteca disponibiliza. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

A questão 21 versa sobre o espaço de trabalho do coordenador pedagógico, 

enquanto a questão 22 problematiza sobre o local onde ocorre o planejamento do 

professor em parceria com o CP. Uma vez que as duas questões exploram 

informações que se entrelaçam, faremos uma análise conjunta dos dois pontos. 

Segundo G1, a EMEF Airton Souza possui sala específica para coordenação 

pedagógica, espaço onde são realizados os atendimentos e planejamentos dos 

professores com os CP, como respondido: ―Os livros literários e computadores estão 

disponíveis na sala da coordenação.‖. Observou-se que, por se tratar de duas 

coordenadoras pedagógicas, os atendimentos ocorrem de forma paralela, onde um 

grupo se acomoda na sala da CP e o outro grupo na sala dos professores. Ambos 

os espaços contêm computadores disponíveis, além de muitos livros didáticos e 

                                                 
36

 ―Hora-Atividade – é o tempo reservado ao professor, cumprido parte na unidade escolar e a outra 
parte em local de livre escolha do professor, para estudo e planejamento, destinado à avaliação do 
trabalho didático [...]‖. (ITUPIRANGA, 2014, p.04) 
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coleções didáticas para pesquisa (se trata de um material composto com sugestões 

de plano de aulas, organizados por seguimento e área curricular).   

Quanto a EMEF Clarice Lispector, G2 enfatizou que o acompanhamento 

pedagógico de todas as escolas dos Anos Iniciais – Ensino Fundamental é de 

responsabilidade de uma única coordenadora, a mesma CP que também realiza o 

acompanhamento das turmas de educação infantil e multisérie, tanto da escola polo 

quanto das escolas anexas. Assim, para que os atendimentos possam ocorrer, 

professores ou o CP precisam se deslocar de uma comunidade a outra e se 

encontrarem. Geralmente, o deslocamento acontece por parte do professor, pois, 

trata-se da escola polo que apresenta maior estrutura para realizar as atividades de 

planejamento. Segundo G2, há tentativas também de atendimento de forma on-line, 

por aplicativos disponíveis em celulares, todavia, muitas vilas não possuem acesso à 

internet, necessitando assim do atendimento presencial. Estes encontros ocorrem na 

sala da coordenação pedagógica, todavia, por se tratar de um espaço pequeno, 

tornava-se inviável o uso compartilhado do ambiente por três técnicas pedagógicas 

(duas CPs e a orientadora educacional), além dos professores e alunos que cada 

uma acompanha. Deste modo, os atendimentos ocorrem entre as salas do CP e da 

direção escolar.  

Sobre a EMEF Martha Medeiros, G3 enfatizou que a sala da coordenação 

possue ―02 computadores com internet e impressora, além de livros para 

pesquisas‖. Observou-se que o atendimento ocorre na sala da coordenação 

pedagógica: Um cômodo de espaço pequeno, bem organizado e decorado, em que 

se acomodam as duas coordenadoras. Por conta do tamanho do ambiente, o local 

comporta apenas um armário, duas mesas e quatro cadeiras. Sendo assim, o 

computador, livros didáticos, literários e livros teóricos são organizados na sala dos 

professores. Para o momento do atendimento e planejamento com os docentes, há 

a necessidade de deslocamento entre uma das duas. Assim, uma CP com seus 

professores permanecia na sala da coordenação, enquanto a outra CP usava a sala 

dos professores ou a sala da direção a depender da sala que esteja desocupada. 

Por fim, a respeito EMEF Carolina de Jesus, G4 pontuou que ―o 

planejamento com os professores acontece na sala dos professores, nesse espaço 

é disponibilizado, acesso à internet, um computador de mesa e há um notebook para 

uso. Os livros disponibilizados são os didáticos, livros literários só os que a biblioteca 

disponibiliza‖. Nesta instituição, há espaços adequados para o planejamento do 
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professor com o coordenador, podendo ocorrer na sala da coordenação, no espaço 

de estudo disponível na biblioteca ou também na sala dos professores. Em todos os 

ambientes observados, constatamos que estes possuem espaço adequado, 

materiais de estudos e computadores. Portanto, concluímos que todas as escolas 

apresentam iniciativas e realizações relevantes por disporem de um ambiente e 

estrutura adequada que ofereçam suporte ao professor no seu planejamento 

didático.  

No município cenário desta pesquisa, os docentes possuem sua jornada de 

trabalho organizada a contemplar as horas-aulas e horas-atividades. Desta forma, 

de acordo com sua jornada semanal de trabalho, as horas-aulas dizem respeito ao 

seu trabalho em sala de aula; enquanto as horas-atividades (HA), de acordo com 

Art.30, § 2º, significam:  

 
A hora-atividade corresponderá a 1/3(um terço) do total da jornada e será 
destinada à preparação, planejamento, avaliação do trabalho didático, à 
colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à 
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo 
com a proposta pedagógica da escola. (ITUPIRANGA, 2014, p. 16) 
 

 Neste sentido, como previsto no documento, os professores têm direito a 

1/3 de sua jornada de trabalho exclusivo para planejamento e participação em ações 

educacionais, assim, no § 3º define-se que ―a hora-atividade será cumprida parte na 

unidade escolar e a outra parte em local de livre escolha do professor‖ 

(ITUPIRANGA, 2014, p. 16). Visando contemplar este direito, é fundamental que os 

espaços escolares possuam recursos adequados para servirem de subsídio ao 

professor na construção do seu planejamento, tais como computadores, livros de 

pesquisas, impressoras, dentre outros materiais. Esta lei favorece o trabalho 

colaborativo entre o coordenador pedagógico e professor, pois nos dias de HA dos 

docentes, os planejamentos ocorrem em parceria com o CP. Neste contexto, 

observamos que um dos conteúdos dos estudos didáticos na formação do 

coordenador pedagógico do projeto de ―Formação de Formadores‖ diz respeito aos 

momentos de planejamento e acompanhamento do docente. Como podemos 

analisar na imagem abaixo, referente ao ―currículo e organização do encontro‖ em 

que se estuda sobre a construção da rotina escolar.  
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Figura 10 - Currículo e organização do V Encontro – Ano III 

 

 

                          Fonte: Arquivo pessoal do caderno de uma das coordenadoras pedagógicas. 

Neste arquivo, no que podemos observar, no ponto das ―Expectativas de 

aprendizagens‖, objetiva-se ―discutir a estruturação da rotina pedagógica enquanto 

instrumento favorável à gestão do tempo e concretização das intenções educativas‖. 

Expectativa pertinente ao conteúdo ―rotina pedagógica‖. Nesta conjuntura, os 

sujeitos estudaram como elaborar uma rotina pedagógica ponderando sobre sua 

organização, estrutura, além da distribuição dos conteúdos e propostas curriculares. 

A rotina pedagógica é um instrumento da prática educativa em que se organizam os 

conteúdos curriculares, distribuídos para aplicação no tempo de sala de aula. A 

produção da rotina leva em consideração cada diretriz curricular da localidade de 

sua aplicação, podendo esta ser construída pelo próprio docente, seja 

individualmente ou de mesmo modo ser arquitetada na parceria entre professor e 

coordenador pedagógico. 

Figura 11 - Entrevista com Gestores: Questão 23 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Em análise do gráfico da questão 23 observamos que a maior parte das 

escolas não recebeu incentivo financeiro para realização dos encontros formativos 

do projeto de formadores. Uma única instituição destacou que recebeu incentivo em 

material de papelaria, enquanto outra instituição ressaltou que sentiu a falta deste 

suporte. Neste sentido, G1, da EMEF Airton Souza, respondeu: ―Realizamos as 

formações com recursos próprios da escola.‖ Concordando com esta afirmativa 

estão as escolas Martha Medeiros e Carolina de Jesus. Quanto a EMEF Clarice 

Lispector, localizada no campo, G2 argumentou que a instituição recebia apoio por 

parte da SEMED quanto aos lanches e almoços que eram servidos nos encontros e 

também na disponibilidade do transporte para o deslocamento dos professores das 

escolas anexas. Fusari (2015, p. 2) argumenta quanto à formação continuada na 

educação básica que é preciso ―encará-la como valor e condição básicos para o 

desenvolvimento profissional dos trabalhos em educação‖. Neste sentido, a autora 

defende que a formação continuada deve ser retratada como elemento significativo 

para o crescimento profissional nas questões inerentes à realidade escolar, 

podendo, assim, se tornar instrumento chave para avanços nas questões 

relacionadas ao ensino e aprendizagem dos alunos.  

Certos disto, além de serem promotores da formação em rede, observa-se 

uma contradição no conceito de valoração da escola como espaço formativo, uma 

vez que se promove ações que incentivam a capacitação para realização da 

formação em contexto, todavia, deixam em aberto as questões referentes ao 

financiamento para realização de tais momentos, principalmente, sendo estes 

desenvolvidos em constância durante o ano letivo. Posto isso, ainda prevalece o 

conceito de que na Educação tudo é possível através de boa vontade e amor à 

prática, todavia, precisamos pôr em evidência que, para se erguer ideias, é 

necessário uma base concentrada. As ações precisam de investimentos e estes não 

podem depender apenas de docentes e gestores, mas também dos setores e órgãos 

responsáveis. 

   

5.2.1.2 Análise Geral dos Questionários: 

A combinação das respostas dos questionários unida à técnica de 

observação direta nos proporcionou perceber que as instituições escolares, 

independentemente da localização, possuem boas e conservadas estruturas físicas. 

Além de terem passado por reformas recentes, apresentam mobília em bom estado, 
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mesas e cadeiras de metal todas padronizadas e de acordo com a idade dos alunos. 

Consideramos pertinente destacar sobre os espaços bem preservados e 

valorizados. Observamos que este triunfo não se trata apenas das iniciativas e 

atenção ofertadas pelos órgãos municipais, mas também de produtivas e 

representativas atitudes por parte da comunidade escolar. As escolas apresentavam 

um evidente e épico acervo de produções, resultado de um trabalho colaborativo 

entre os pares e junção de grandes talentos.  

Sobre a padronização, também percebemos esta configuração nas cores 

das pinturas dos espaços institucionais. Todas são caracterizadas nas cores branco, 

verde e vermelho, mesmas cores da bandeira do município. Observou-se também 

uma padronização na estrutura da construção dos prédios escolares. Os prédios 

construídos na década de 1990 possuem a mesma arquitetura, enquanto os 

construídos depois da década de 2000 possuem o mesmo designer, independente 

das suas localidades serem diferentes. Todavia, todas as escolas se assemelham 

na disposição das salas de aulas em formato horizontal e as escolas que comportam 

uma grande quantidade de alunos, suas salas de aulas estão organizadas e 

divididas em pavilhões. Podemos destacar os trabalhos mobilizados pela escola 

Airton Souza. Esta possui um espaço arborizado com hortas orgânicas e jardins 

tanto na vertical quanto na horizontal. Também possui grande trabalho com material 

didático e pedagógico construído pelos funcionários. Há grandes letreiros de 

identificação nos compartimentos, construídos por trabalhos dos educadores 

artesãos, talentos da própria escola. 

Observamos um trabalho inovador realizado na escola Martha Medeiros. A 

instituição foi totalmente equipada com construções de gênero da carpintaria e 

artesanatos, produzidos pelos próprios funcionários. Como dito anteriormente, a 

instituição apresenta um parquinho recreativo construído com materiais recicláveis, 

como pneus. Também possui um campinho, um chafariz e vasto jardim, além de 

peças construídas com a participação dos docentes, equipe de apoio, equipe técnica 

e gestão escolar. A escola Carolina de Jesus possui um aporte decorativo bem 

arrojado e as salas de aulas apresentam mobília planejada com investimento dos 

próprios docentes. Também conta com participação ativa dos funcionários, dos pais 

e responsáveis dos alunos, além do talento das professoras artesãs, que 

desenvolvem um belíssimo trabalho de produtos decorativos e pedagógicos para os 

alunos. 
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No conjunto da descrição estrutural das escolas pesquisadas, observamos 

que as salas de leitura exibem espaços próprios, bem organizados e geridos, 

disponíveis aos alunos. Embora somente uma das instituições pesquisadas conte 

com uma pequena biblioteca no interior da escolar, a mesma faz uma junção entre 

sala de leitura e biblioteca. Para melhor compreensão do leitor, faremos distinção 

entre biblioteca e sala de leitura, de acordo com o cenário pesquisado. É 

considerado biblioteca quando o espaço conta com um significativo acervo literário, 

espaço para pesquisa e leitura, um professor/bibliotecário responsável pelo 

ambiente, além de um projeto de trabalho próprio. Já a sala de leitura representa um 

espaço com um acervo menor de livros disponíveis, além de mobília para descanso 

e reunião em grupo, como tapetes, almofadas, objetos de pelúcia e também 

brinquedos pedagógicos. E, neste espaço, é permitido encontros e reuniões. Outra 

diferença interessante é que o(s) professor(s) responsável (s) pela sala de leitura 

possui(em) descrito em seu(s) plano(s) de trabalho ações pedagógicas como 

contação de histórias, apresentações com fantoches, práticas de leitura em voz alta 

e outras ações. 

O preocupante ocorre quando estes ambientes se tornam destinados a 

acolher os alunos em situações de imprevistos, como atrasos ou falta de docentes e 

responsáveis. Assim, sem a devida supervisão e planejamento, os alunos terminam 

por usar o espaço de forma inadequada. Vale ressaltar que fora observado que a 

maioria dos professores responsáveis por estes espaços são professores 

readaptados ou em processo de aposentadoria. Alguns não possuem plano de 

trabalho, outros atuam diferente do que é descrito na sua proposta de ações. 

Portanto, em conclusão, observamos que se torna significativo a continuidade das 

ações, sejam pedagógicas ou administrativas, quanto ao espaço das salas de 

leitura. Ponderamos sugestivamente sobre a realização de encontros formativos 

direcionados a estes professores e profissionais da educação, responsáveis pelas 

salas de leitura e bibliotecas, de modo a contribuir na construção do trabalhando 

neste espaço, além da valoração e apoio na construção de novas identidades 

profissionais destes docentes.  

Tornam-se fundamentais ações de formação continuada nos diferentes 

setores da educação, pois entendemos que em cada setor há questões próprias que 

necessitam de melhor atenção. Em se tratando de casos de professores 

readaptados nos espaços de leitura, compreendemos que a prática deste 
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profissional faz toda diferença. Entretanto, a gestão não pode apenas exigir que, de 

um dia para outro, o professor saiba transformar seu papel, aprendendo questões 

próprias do novo ofício, mesmo sem fundamentação e subsídio vitais. São 

primordiais ações formativas e coletivas para capacitação e contribuição para sua 

nova identidade docente, contribuindo para valorização, autoestima e entendimento 

do professor sobre quem ele é. Como, por exemplo, o projeto de formadores 

promoveu ações que incentivou uma relação respeitosa e colaborativa entre CP e 

professor. Neste sentido, a ánalise dos questionários revela que estes elementos 

foram valorizados na prática da gestão escolar, como o investimento e cuidado nas 

salas de planejamento entre os sujeitos, mesmo em situações em que a estrutura 

física não colaborava.  

Outro ponto que observamos foi que na maioria das instituições 

participantes, a equipe técnica pedagógica, sendo estes os coordenadores e 

orientadores educacionais, ocupa as mesmas salas, compartilhando saberes e 

reflexões frente às questões inerentes ao trabalho escolar. Neste sentido, sugerimos 

a continuidade das formações em lócus para que possam envolver todos os técnicos 

frente ao trabalho que mobilize a reflexão didática, sendo coordenadores ou 

orientadores, uma vez que ambos estão envolvidos nas questões referentes às 

aprendizagens dos alunos. No ponto das observações frente à temática Leitura, 

diagnosticamos uma incompatibilidade nas propostas das práticas literárias 

vislumbradas nos encontros formativos com relação aos acervos literários 

disponíveis nas escolas. Como respondido em questionário (Entrevista com 

Gestores - Questão 18), todas as instituições pesquisadas têm seu acervo literário 

advindo das emissões de material por parte do Governo Federal/MEC e 

encaminhadas pela SEMED para as escolas. Os livros que fazem parte do acervo 

das instituições também são resultados de doações dos próprios funcionários e da 

comunidade escolar, além de projetos que são desenvolvidos para arrecadações de 

livros literários. Todas as escolas responderam que recebem recursos federais para 

sua gestão financeira, mencionando o PDDE37. Segundo a página oficial do MEC: 

 
O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 
privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. 
O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 

                                                 
37

 PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola.  



139  

desempenho da educação básica. Os recursos do programa são 
transferidos de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo 
escolar do ano anterior ao do repasse.

38
 

 

Sobre as ações realizadas com a utilização deste recurso financeiro, por 

meio das respostas dos questionários não ficou claro que este suporte é investido na 

compra de livros literários para escola. Embora tenha sido observado grande 

desempenho por parte das equipes docentes em realizar ações para receber 

doações de livros literários para a escola, todavia, não detectamos que as 

instituições possuam assinaturas próprias para adquirir livros de literatura em seus 

diversos gêneros. Deste modo, compreendemos que a escolha da maioria dos 

gêneros e categorias literárias apresentadas aos alunos se torna uma decisão 

externa à instituição, uma vez que a seleção dos livros já vem pronta para as 

escolas, seja através das caixas enviadas pelo MEC ou das doações recebidas.  

Neste ponto, concentra-nos chamar atenção para este conjuntura, pensando 

nos gêneros, categorias e assuntos literários que as crianças têm contato na sua 

jornada escolar. Quais os autores elas irão conhecer, se conhecerão a literatura da 

sua região, se conhecerão a literatura da sua cidade, se conhecerão a literatura 

negro-brasileira, se lhes será apresentada a literatura indígena, quais os gêneros 

que estão sendo trabalhados neste contexto, etc. Para alcançar estes propósitos, é 

preciso de um planejamento, determinando intencionalidades, que não podem ser 

limitadas apenas ao que é enviado por outros setores para as escolas. É importante 

pensar em qual literatura ofertar aos alunos, as identidades do leitor, onde 

encontramos estas possibilidades, como fazer, etc. 

 
Nos tempos atuais, temos muito mais a perguntar do que oferecer 
respostas. Esse onde, portanto, inclui uma interrogação acerca do sentido 
de identidade e de pertencimento do indivíduo e da coletividade, cujas 
produções são o retrato de sua cultura. [...] Nesse rastro, pensar a literatura 
e a leitura literária como um caminho sempre por ser feito e refeito ilumina e 
incorpora novos procedimentos ao inusitado movimento que re-anima a 
arte. Consequentemente, tendências que se alimentam por uma tensão, 
muitas vezes paradoxal, produzem uma rica discussão a respeito do fazer 
literário, sua natureza, suas razões de ser. (BELMIRO; MACIEL; 2014, p. 
65-66) 
 

Como representado pelas palavras de Belmiro e Maciel (2014), é preciso 

sempre pensar e repensar a literatura e leitura literária não como algo estável, 

                                                 
38

 O texto na íntegra encontra-se disponível em: <http://portal.mec.gov.br/financiamento-
estadual/dinheiro-direto-na-escola> Acessado em 22 de agosto de 2021. 
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apenas para que sejam contempladas enquanto dados, objetivando tabulações 

referentes aos livros lidos por ano em cada turma, mas, precisa-se de avaliar a 

contextualização e importância desta leitura literária para os alunos. Lajolo (2018) 

também potencializa essa linha de reflexão, ao discorrer sobre o poder do espaço 

escolar para potencializar a literatura: 

 
Entre as instâncias responsáveis pelo endosso do caráter literário de obras 
que aspiram ao status de literatura, a escola é fundamental. Ela é a 
instituição que há mais tempo e com maior eficiência vem cumprindo o 
papel de avalista e de fiadora do que é literatura. A escola é uma das 
maiores responsáveis pela sagração ou pela desqualificação de obras e de 
autores. Ela desfruta de grande poder de censura estética – exercida em 
nome do bom gosto – sobre a produção literária. (LAJOLO, 2018, p. 28) 
 

Neste sentido, pensando a escola enquanto potencializadora e qualificadora 

das obras e de autores literários, reafirmamos sobre a importância de trazer para o 

espaço escolar gêneros e produções literárias diversificadas. Quanto mais a escola 

consumir este material, mas esta literatura será evidenciada e potencializada. Por 

fim, quanto a continuidade nas questões que versam sobre a leitura no espaço 

escolar, embora tenhamos observado grandes investimento frente aos espaços de 

leitura, nossa análise demonstra necessidade de avaliações dos sujeitos frente aos 

pontos que envolvem este contexto, principalmente referente ao acervo literário 

disponibilizado aos alunos. Ponderamos que as propostas e iniciativas continuem 

fundamentadas com as aprendizagens adquiridas no contexto formativo, podem ser 

temáticas incluídas no PPP da escola, visando contínuas ações anuais.  

 

5.2.2 Coordenadores pedagógicos participantes do projeto “Formação de 

Formadores" 

Nesta subseção abordaremos sobre as impressões dos coordenadores 

pedagógicos no tocante a demonstração e análise dos questionários aplicados a 

estes sujeitos. Através da pesquisa qualitativa, nos fundamentamos nos estudos de 

Guerra (2014, p. 11), ao explicar que nesta abordagem apresentam-se os 

fenômenos, interpretando-os na perspectiva dos próprios sujeitos participantes, ao 

revelar elementos de suas próprias realidades, propósito que contempla nossos 

interesses. Para este plano, apresentaremos, como na seção anterior, as questões 

organizadas em quadro contendo os dados referentes às perguntas e respostas dos 

coordenadores, nominados como CP e em ordem numérica crescente. Pontua-se 

que identificamos nas respostas dos sujeitos os nomes autênticos de alguns 
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formadores participantes do projeto; assim sendo, objetivando resguardar a 

identidade destes, os nomes foram substituídos por letras finais do alfabeto, sendo 

elas X para o conjunto de formadoras do programa e Y para a professora formadora 

idealizadora do projeto de formadores.  

Identificamos também nas respostas situações em que os CPs fazem 

referência a alguma instituição de ensino. Neste contexto igualmente realizaremos a 

substituição dos nomes legítimos das escolas mencionadas, as identificando com a 

letra X, preservando apenas a descrição inicial, que se configura igual para todos: 

Escola Municipal de Ensino Fundamental X. Quanto à construção do enredo das 

perquirições, ressaltamos que nos fundamentamos nos estudos de Manzini (2003, p. 

13), frente ao emprego de um vocabulário com elementos que configuram a 

realidade do pesquisando. Neste sentido, utilizou-se termos e conceitos teóricos do 

próprio contexto das formações do projeto ―Formação de Formadores‖, 

contextualizando os conceitos que forem necessários ao pensarmos na 

compreensão do leitor deste estudo. A intenção foi direcionar a ação em forma de 

diálogo de modo a inspirar uma melhor abertura para que os participantes pudessem 

apresentar suas narrativas. Através da análise, observamos que esta estratégia foi 

bem recebida pelos sujeitos desta pesquisa, pois estes sentiram confiança para 

direcionar amplas narrativas sobre suas concepções. 

Quadro 27 - Entrevista com Coordenadores: Questão 01 

Qual sua formação acadêmica e tempo de serviço atuando na coordenação pedagógica?  

CP1 Minha formação acadêmica é pedagogia e já estou há 30 anos atuando como 

professora, sendo que sete anos desses 30 são como coordenadora pedagógica, 

atuando no momento, e tenho pós-graduação em gestão, coordenação e 

orientação escolar. 

CP2 Sou licenciada em pedagogia, Educação do Campo e pós-graduada em Gestão 

Escolar. Atuo como coordenadora desde 2016. 

CP3 Sou formada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia e há 5 anos 

atuo como coordenadora. 

CP4 Sou graduada em pedagogia e em filosofia, pós-graduada em gestão e orientação 

escolar. Tenho em média 06 anos que atuo como técnica pedagógica. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

A análise das respostas deste quadro revela que todos os coordenadores 

pedagógicos são formados em Pedagogia, além de possuírem especialização no 

campo da gestão escolar, salvo o CP3, em que sua especialização é no campo da 
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psicopedagogia. O Plano de carreira do servidor da educação do município foco 

deste estudo determina a habilitação para o cargo de especialista em educação 

(EE), frente à área de atuação na coordenação, orientação e supervisão, que o 

profissional seja habilitado em Licenciatura Plena em Pedagogia (ITUPIRANGA, 

2014, p. 58) 

Quadro 28 - Entrevista com Coordenadores: Questão 02 

Segundo Placco e Souza (2012)
39

, as formas de ingresso a função da CP embora ocorra por meio 

do concurso público, também podem ser realizadas por convite do diretor escolar, indicação dos 

pares mediante uma atuação de destaque do professor. Neste sentido, em seu caso, como 

assumiu a coordenação pedagógica? Você passou por alguma formação continuada específica 

para atuar nesta função? 

CP1 Estou na coordenação pedagógica não por meio de concurso público, mas sim por meio 

indicações, mas tive a oportunidade de passar por ações formativas preparadas 

exclusivamente para coordenadores para que pudesse assumir essa função por esse 

motivo eu estou assumindo a coordenação de uma escola de educação infantil e Ensino 

Fundamental de 1° ao 3° ano. Acredito também que por atuar bastante tempo como 

professora alfabetizadora e obter uns anos de experiência isso contribuiu muito para que 

fosse convidada a assumir uma coordenação escolar. 

CP2 Me ingressei ao cargo por meio do concurso público realizado no munícipio de Itupiranga 

em 2015 e assumi essa função sem ter passado por nenhuma formação continuada na 

área. 

CP3 Foi mesmo por uma indicação dos pares mediante uma boa atuação como professora, 

participei de formação específica para coordenador, promovida pela SEMED. 

CP4 Ingressei nessa área através do concurso público. Nesse período de atuação tivemos o 

privilégio de passar por formação para formadores (coordenadores pedagógicos), mas 

não foi antes de assumir, as formações aconteceram depois de algum tempo atuando na 

coordenação. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

A análise comprova o que muitos estudiosos, como Placco e Souza (2012, 

p. 17) e Domingues (2014, p. 27), dentre outros referenciados nesta pesquisa, 

abordam sobre as formas de ingresso do professor na função de coordenação 

pedagógica. Os depoimentos mostram que duas das CPs integraram a coordenação 

através do concurso público, enquanto as outras duas ingressaram por convite dos 

pares frente as suas relevantes atuações em sala de aula. Outro ponto evidenciado 

através das explanações se trata do profissional que assume a função sem uma 
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Autores que foram referência nos estudos para formação do coordenador pedagógico através do 
projeto ―Formação de Formadores‖. 
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ação formativa prévia, circunstância em que os CPs expuseram em seus 

depoimentos.  

Neste contexto, a questão 01 em conjunto com a questão 02 reforça a 

concepção de que antes de ser um CP, o coordenador é um professor. Uma noção 

elementar que precisa ser sempre evidenciada, principalmente avaliando o trabalho 

colaborativo entre o CP e o professor. Para esta análise, trazemos as reflexões de 

Freire (2021), que pontua: 

 
Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra 
como posso navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, 
tanto posso saber o que ainda não sei como posso saber melhor o que já 
sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente 
construa minha autonomia em respeito à dos outros. (FREIRE, 2021, p. 92) 
 

Como apontado pelo autor, não há saberes superiores ou inferiores aos 

outros. Há saberes diferentes e estamos sempre sujeitos à novas aprendizagens. 

Por isso, é possível aprendermos nas relações com os outros. Assim, considerando 

o trabalho escolar, de fato ao que se trata inerente a sala de aula, certamente é o 

professor regente quem tem prioridade e autonomia para direcionar suas ações. 

Todavia, quando ponderamos sobre o todo escolar, consideramos a importância da 

mediação do coordenador pedagógico de modo a articular as diferentes visões e 

interesses em um propósito comum, que é a aprendizagem de todos os alunos. 

Sendo assim, mencionamos estas reflexões para cativar as relações cooperativas 

entre CP e professor, cenário em que não deve prevalecer duelo entre saberes, mas 

sim ações colaborativas e corroborativas, tendo como foco comum o sucesso no 

ensino e aprendizagem do aluno. 

Quadro 29 - Entrevista com Coordenadores: Questão 03 

Relate como foi sua experiência inicial na construção da sua identidade como CP (em quê/quem se 

baseou, se procurou algum colega como inspiração, se buscou informações teóricas, se foi no 

próprio fazer diário; quais as principais dificuldades; entre outros pontos que deseje argumentar). 

CP1 No início tive o privilégio de ser orientada pela Y e X, as duas contribuíram muito para o 

desenvolvimento do meu trabalho, e no dia-a-dia com os professores, você acaba 

aprendendo muito. No início não foi fácil, uma coisa é você dar aula para crianças, e outra 

é você acompanhar o trabalho do professor, busquei ajuda nos referenciais teóricos, e em 

conversas com outros coordenadores. 

CP2 Assumi a coordenação da escola Municipal de Ensino Fundamental X no início do ano 

letivo de 2016, até então atuava como professora. Tive que enfrentar inúmeras 

dificuldades, uma delas foi me deparar com uma situação que me incomodava muito 
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quando eu estava como professora; o fato de me sentir desassistida pela coordenação da 

escola em que eu atuava. Isso me inquietava bastante, pois não me permitia  reproduzir as 

práticas de CP que eu conhecia. O ano de 2016 foi um ano desafiador e bastante difícil 

para mim. Vivi um período de muita insegurança, medo, estudos, buscas por ajuda, mas 

também foi nesse ano que me descobri na nova função. Sempre digo que fui privilegiada, 

pois em 2017 a Semed (Secretaria Municipal de Educação), sob a coordenadoria de Y e 

uma equipe de formadores muito competentes, desenvolveu o projeto ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖, contribuindo 

grandemente com avanços na aprendizagem de coordenadores, professores e alunos do 

município de Itupiranga. Eu na condição de aluna pude então aprender a trabalhar com 

questões atribuídas a minha função, descobrindo assim minha verdadeira identidade. 

Vivenciar esse tempo de formação foi muito mágico, pois nos formávamos ao mesmo 

tempo que formávamos o professor que por sua vez formava o aluno. Tudo isso só foi 

possível, porque desde o início inspirei-me em Y, diretora de ensino, idealizadora e 

coordenadora desse brilhante projeto que contribuiu lindamente com a formação de uma 

comunidade de leitores. Y é uma educadora por excelência que tem o poder de conquistar 

e despertar o melhor de cada um. Com ela aprendi a acreditar mais na minha capacidade 

de fazer a diferença no grupo que coordeno. 

CP3 Como professora sempre procurei me espelhar em bons profissionais e como tive bons 

coordenadores pude trabalhar muito tempo em uma só escola isso contribuiu muito para 

minha prática pedagógica, como sempre tive uma boa coordenadora isso foi para mim e 

continua sendo um modelo de referência e inspiração, como essa pessoa tem muito 

tempo de atuação na coordenação. Eu sempre busco informações com ela pois é muito 

dedicada no que faz, tem muita experiência de prática diária e é uma excelente 

coordenadora por ser muito esforçada e competente, realiza sua função com muito 

carinho, atenção e responsabilidade. Como tenho muito tempo de atuação como 

professora alfabetizadora e já acostumada a atuar nessa rotina, a cada ano que passa 

adquire-se mais experiência na prática, só que na coordenação não é a mesma coisa é 

muito diferente, existem grandes desafios a serem enfrentados que não são nada fáceis, 

mas que são possíveis de serem enfrentados. Como não tinha experiência nenhuma de 

coordenação precisei recorrer a minha coordenadora que por ser muito gentil não me 

negou ajuda, mas confesso que no início foi bastante difícil, isso porque já tinha muito 

tempo de experiência como professora pedagógica e não é a mesma coisa, precisei 

recorrer alguma leituras teóricas, pesquisas, fontes de informações, troca de experiência 

com outras coordenadoras e formação continua para coordenadores que tivemos 

privilégio de a SEMED de Itupiranga promover para os coordenadores na formação 

exclusiva eu tive o privilégio de poder participar e ser agraciada com essa formação 

excelente. Foram três anos de estudos e preparação para o coordenador atuante com 

resultados maravilhosos através desta pude aprender mais, aprofundar meus 

conhecimentos nisso que é o verdadeiro fazer de um coordenador pedagógico e quais as 
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suas atribuições, melhorou a prática do PC, como também ouvi esclarecimento as 

possíveis dúvidas e equívocos sobre a prática desse profissional, o que é e o que não é 

de responsabilidade do coordenador pedagógico dentro da escola. 

CP4 Bem, foi uma experiência bem difícil, como relatei anteriormente ingressei na função 

através do concurso, porém tivemos que lidar com a prática ―as duras penas‖. Pois apesar 

da minha vasta experiência de sala de aula, isso não foi o suficiente para me dar o 

suporte necessário na minha atuação enquanto coordenadora pedagógica. O que me 

ajudou nesse processo de construção foi a constante pesquisa e ajuda de alguns 

experientes colegas que já atuavam na área. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

As narrativas aqui representadas demonstram um conjunto de sentimentos e 

saberes, das inseguranças iniciais da prática à construção da identidade docente no 

campo da coordenação pedagógica. Princípios discutidos por Domingues (2017, p. 

37-41), que levanta reflexões sobre a formação inicial, a formação continuada e a 

falta desta formação para prática do coordenador pedagógico. A autora evidencia 

que, para além da formação inicial, muitos CPs se fazem na prática através da 

vivência em contexto ou com colegas mais experientes, todavia, pondera sobre a 

importância de haver uma formação continuada que os qualifique para o trabalho 

nesta função.  

Neste sentido, os depoimentos revelam sobre o equívoco quando se 

presume que para saber direcionar as ações como coordenador pedagógico basta 

ser um bom professor (DOMINGUES, 2014, p. 52). Vejamos alguns sinais 

evidenciados nos depoimentos dos CPs, a exemplo da fala: ―apesar da minha vasta 

experiência de sala de aula, isso não foi o suficiente para me dar o suporte 

necessário na minha atuação enquanto coordenadora pedagógica‖; ―como 

professora alfabetizadora e já acostumada a atuar nessa rotina [...] só que na 

coordenação não é a mesma coisa‖, ―no início não foi fácil, uma coisa é você dar 

aula para crianças e outra é você acompanhar o trabalho do professor‖.  

Os relatos dos coordenadores evidenciam sobre a importância do contato 

com outros CPs mais experientes para construção de aprendizados e saberes sobre 

a função. A CP3, por exemplo, revela indicativos de admiração e gratidão à sua 

antiga coordenadora sobre a contribuição valorosa que esta proporcionou para sua 

experiência inicial na coordenação. Sentimento inverso é refletido nas palavras da 

CP2, ao argumentar que se sentia desassistida pela coordenação da sua instituição 

na sua prática docente, ardor que a impulsionou a edificar um plano de trabalho 
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diferente, que fosse presente e aliado ao professor. Em seus estudos e pesquisas 

sobre a coordenação pedagógica, Domingues contextualiza a respeito das 

experiências iniciais do professor exercendo a função da coordenação pedagógica: 

 
[...] este momento inicial da carreira traz uma série de desafios para o 
profissional que, mesmo com uma formação específica, tende a lidar no 
conjunto da atividade com diversos conhecimentos simultaneamente, além 
de relacionar com personagens que desempenham papeis diversos e afins 
na trama que é o trabalho educativo na escola. (DOMINGUES, 2009, p. 
101) 
 

Nesta conjuntura, os depoimentos dos próprios participantes desta pesquisa 

evidenciam que o elemento decisivo para sua evolução profissional foi a participação 

num processo de formação continuada que visasse o trabalho sobre a efetivação da 

identidade do CP, fundamentado na legitimidade de seu papel na escola. Os 

discursos testemunhados confirmam a necessidade de um processo específico de 

formação continuada que capacite o docente para atuar na função da coordenação. 

Inclusive, neste contexto, os CPs citam a participação no projeto ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖ como grande 

contribuição com avanços na aprendizagem de coordenadores, professores e 

alunos do município de Itupiranga. 

Quadro 30 - Entrevista com Coordenadores: Questão 04 

Placco e Souza (2012) citam que para os diretores o CP faz parte da gestão escolar, conjuntura 

também entendida pelos professores que o vinculam a gestão, mas também às questões 

pedagógicas. Com base nesta reflexão, fale um pouco sobre sua prática como CP, quais são as 

suas atribuições como coordenador pedagógico escolar. 

CP1 O papel da coordenadora pedagógica foi definido a pouco tempo. Antes o CP fazia tudo o 

que aparecia na escola, deixando de lado sua real função. Atualmente, a identidade do 

CP foi definida: os coordenadores sabem quais são suas atribuições no contexto escolar 

e, dentre elas, a realização da Formação continuada dos professores com vistas a 

qualificação da aprendizagem dos alunos, a orientação do planejamento pedagógico das 

aulas, o acompanhamento das aprendizagens dos alunos; atendimento individual aos 

professores. As atribuições do CP são muitas dentro da escola. Precisamos definir nossa 

rotina semanal, distribuindo tarefas para que o trabalho possa acontecer e não deixarmos 

de fazermos o essencial. 

CP2 A identidade do CP ainda precisa ser conhecida e reconhecida por toda equipe escolar, 

pois a falta de formação e conhecimento acerca dessa função ainda contribui para a 

perpetuação de uma visão equivocada, na qual o CP é visto como o Severino, ―apagador 

de incêndios‖. Essa visão prevaleceu por muito tempo na concepção da equipe escolar da 

X, o que não é mais o caso. Após a formação de Formadores, as minhas ações foram aos 
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poucos desconstruindo esse pensar. Passei a trabalhar diretamente na formação do 

professor com foco na aprendizagem dos alunos. Hoje, na minha rotina semanal são 

garantidos momentos de estudos, planejamentos, atendimentos individuais ao professor, 

acompanhamentos pedagógicos, análises de dados referentes às fragilidades e avanços 

nas aprendizagens dos alunos. Também participo e me envolvo em reuniões, na 

atualização e efetivação do PPP, dentre outras atividades de cunho pedagógico.   

CP3 Antes de acontecer essa formação exclusiva para coordenadores, a informação que 

tínhamos era que todas essas atribuições eram realmente vinculadas ao CP, ou melhor, o 

CP era um verdadeiro apagador de incêndios na instituição escolar. Não sabia de fato e 

de direito o que seria na verdade qual o seu fazer. Tudo o que acontecia dentro e fora da 

escola era de responsabilidade do CP. Então, a partir de estudos e embasados em 

fundamentação teórica chegamos à conclusão de que o fazer do CP dentro da escola não 

tem nada a ver com essas atribuições. Através dos estudos nas formações discernimos 

que o verdadeiro fazer do CP, dentre outras coisas, o principal é fazer formação 

continuada no contexto escolar com os professores. Organizar e encaminhar o 

planejamento e acompanhar o professor em sala de aula. Fazer observações dos 

professores nas realizações de suas aulas, fazer registros de objetivos da prática 

pedagógica do professor. 

CP4 De fato, o coordenador pedagógico ainda hoje é visto como o ―faz tudo―. Porém, sabemos 

que o mesmo tem atribuições específicas ao seu fazer pedagógico. Esse é um dos 

grandes desafios que o coordenador pedagógico vem buscando romper com essa visão, 

que ainda é disseminada dentro das escolas. Com todas essas dificuldades ao longo do 

tempo, estamos, aos poucos, mudando essa rotina de ―faz tudo‖, para de fato cumprir 

com nossas atribuições no tocante ao acompanhamento do processo de aprendizagem 

dos alunos, tanto no individual como no coletivo. Também temos como atribuição 

acompanhar o rendimento escolar desse aluno, buscando possíveis soluções quando não 

tem um satisfatório resultado. Vale ressaltar também a importância do coordenador 

pedagógico no acompanhamento do trabalho do professor no seu fazer pedagógico. 

Através das formações oportunizadas por ele no lócus escolar para consolidar esse 

acompanhamento, de acordo com as necessidades que são detectadas ao trabalhar nas 

formações com os professores. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Concordando com Placco e Souza (2012), todos os CPs participantes 

argumentaram sobre relação existente entre o trabalho da coordenação e as 

inúmeras necessidades do contexto escolar, seja no campo pedagógico e 

administrativo, os quais usam termos como ―faz tudo‖, ―apagador de incêndios‖ e 

―Severino‖.  Essa impressão sobre a atuação do CP em várias áreas do contexto 

escolar, pontuada por Domingues (2009; 2014), indica uma função dinâmica que se 

movimenta frente às necessidades pedagógicas, administrativas, técnicas, dentre as 
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de outros setores. Similarmente, essa característica também revela que esse 

dinanismo pode propiciar o acumulo de funções diárias, correndo-se o risco do CP 

deixar para segundo plano as atribuições das questões pedagógicas, como também 

pode ocorrer uma fragilidade na sua relação com o professor, afinal, este pode vir a 

questionar qual a importância, de fato, do coordenador para sua realidade em sala 

de aula. 

 
[...] ao professor, o coordenador iniciante assume demandas novas de 
trabalho que requerem novos conhecimentos, a re-elaboração de sua 
identidade profissional e o equilíbrio das tensões advindas de uma nova 
identidade. (DOMINGUES, 2009, p. 100) 
 

De acordo com Domingues (2009), podemos ponderar sobre o professor que 

a assume a nova função como coordenador pedagógico ou mesmo situações em 

que o professor, já no exercício da função de coordenador, é transferido para uma 

instituição diferente; até mesmo situações em que o professor como coordenador 

pedagógico, ainda possuindo anos de experiência, tenha questões a consolidar 

quanto à sua identidade profissional. Assim, como sugere a autora, a re-elaboração 

de sua identidade profissional pode ser contextualizada através da formação 

continuada. 

Os depoimentos também indicam sobre as tarefas dos coordenadores no 

contexto escolar, tais como: acompanhamento individual e coletivo do processo de 

aprendizagem dos alunos, acompanhamento do rendimento escolar, orientação 

frente ao planejamento pedagógico das aulas, atendimento individual aos 

professores, dentre outros elementos. Após a participação no projeto de formadores, 

os CPs passaram a incluir o adjetivo de formador às suas práticas, ponderando que 

as ações formativas no contexto escolar são práticas elementares para consolidar o 

processo de acompanhamento ao ensino e aprendizagem dos alunos através da 

reflexão didática. Como argumentado pela CP2: 

 
Passei a trabalhar diretamente na formação do professor com foco na 
aprendizagem dos alunos. Hoje, na minha rotina semanal, são garantidos 
momentos de estudos, planejamentos, atendimentos individuais ao 
professor, acompanhamentos pedagógicos, análises de dados referentes às 
fragilidades e avanços nas aprendizagens dos alunos, também participo e 
me envolvo em reuniões, na atualização e efetivação do PPP, dentre outras 
atividades de cunho pedagógico. 
 

Semelhante às declarações exibidas nos questionários, destacamos nos 

estudos de Gouveia (2014) ponderações que se sustetam os relatos. A autora reflete 
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sobre as rotinas dos coordenadores que acompanhou em sua pesquisa: 

 
Vejamos algumas das atividades presentes na rotina: encontros coletivos 
semanais com as professoras (como um espaço privilegiado para a reflexão 
sobre a prática pedagógica); observações/acompanhamento do trabalho 
das professoras e da sala de aula; planejamento dos encontros de 
orientação com cada professora ou série; momentos de estudo e 
autoformação. (GOUVEIA, 2014, p. 9) 
 

Segundo a autora, uma rotina definida e bem planejada, articulada com as 

necessidades de sala de aula e contextualizada através da formação continuada em 

lócus são instrumentos eminentes frente ao sucesso no ensino e aprendizagem dos 

alunos. Conjuntura também defendida por Silva (2012, p. 52), sobre a importância 

do plano de ação do coordenador que esteja ligado as questões intrínsecas à 

realidade escolar. 

Quadro 31 - Entrevista com Coordenadores: Questão 05 

Nos estudos formativos, compreendeu-se que o coordenador deve ser co-responsável pelas 

aprendizagens dos alunos. Neste sentido, argumente seu ponto de vista neste assunto e que tipo 

de ações realiza para acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos? 

CP1 O acompanhamento da aprendizagem dos alunos é feito da seguinte maneira: a cada 

bimestre realizamos um diagnóstico, onde fazemos o acompanhamento por meio de 

planilhas desses avanços, sentamos com o professor e analisamos cada avanço 

desenvolvido e os que não foram desenvolvidos. Diante dessas informações, 

relampejamos outras atividades de acordo com a necessidade de cada aluno.  

CP2 Eu concordo com a afirmativa, desde que seja garantido ao coordenador formação 

continuada que venha de encontro com as maiores dificuldades relacionadas ao processo 

de ensino e de aprendizagem. Se o coordenador está bem preparado para fazer a 

formação do professor, não vejo problemas em se co-responsabilizar pelos resultados dos 

alunos, pois quando os professores participam de formação continuada de qualidade e 

são acompanhados pelo CP, os resultados na aprendizagem dos alunos são 

consequências de ações bem sucedidas. 

CP3 Acredito que o fazer do coordenador contribui muito para que de fato a aprendizagem dos 

alunos possa acontecer, mas a peça principal nesse processo é a prática do professor. 

Ele é quem é o responsável pela qualidade da aprendizagem de seus alunos, pois se for 

um bom professor, que tenha compromisso e responsabilidade com a aprendizagem dos 

seus alunos, para que os mesmos alcancem seus objetivos desejados; um professor que 

tenha atitudes e não fica de braços cruzados, esperando pelo seu coordenador, ao 

contrário, busca pesquisar e investe tempo com seus alunos contribuindo, assim, com a 

qualidade do ensino e aprendizagem de sua turma. O coordenador contribui  muito com 

sua parte nos planejamentos e acompanhamentos do professor, mas o principal 

responsável pela aprendizagem dos alunos é o professor. O coordenador será apenas um 

auxiliador, motivador, incentivador desse processo que é ensinar e aprender. Jean Piaget 

diz que: ―O professor não é aquele que ensina, mas sim aquele que desperta no aluno a 

vontade de aprender‖. Nesse sentido, realizamos as seguintes ações que norteiam ainda 

mais a prática do professor: Ações realizadas pelo coordenador: - Diagnóstico individual 

para verificar em quais níveis de aprendizagem os alunos se encontram; - Fichas de 

acompanhamento individual dos alunos; -Aulas de reforço para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem; Atividades avaliativas bimestrais; Momentos de rodas de 

leituras na sala de leitura; Empréstimos de livros para os alunos levarem para casa e 
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realizarem a leitura. 

CP4 Sim, o coordenador pedagógico, dentre suas atribuições de acompanhar o processo de 

aprendizagem dos alunos, tem uma importante atuação. Nesse sentido, ele deve também 

ser responsável pelos avanços ou não desses alunos. Quando esse resultado é negativo, 

o coordenador deve buscar alternativas juntamente com os professores para que esses 

alunos possam avançar. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

O termo co-responsabilidade, aqui empregado, objetivou ponderar reflexões 

acerca da ação colaborativa entre o CP e o professor, tema que fundamentou 

estudos didáticos nos encontros formativos do coordenador pedagógico, 

direcionando reflexões quanto a conscientização e aprendizagem frente aos 

direcionamentos pedagógicos no contexto da escola. Tal conceituação foi observada 

no Quadro da síntese do percurso formativo Ano II/201840, em que cita o conteúdo 

didático para formação do coordenador como formador41:  

Os conteúdos trabalhados no ano formativo de 2018 ponderaram discussões 

e aprendizagens sobre como promover a reflexão didática através da formação em 

contexto, além de possibilitar ao CP compreensões frente à análise e reflexão das 

situações da prática em sala de aula. Aqui podemos analisar acerca do trabalho do 

coordenador como mediador das questões pedagógicas inerentes a sala de aula, de 

modo a respeitar a autonomia e o espaço do docente, além de agir de forma 

colaborativa ao professor. Também encontramos nos conteúdos formativos 

direcionados ao coordenador pedagógico do Ano III/201942, conteúdos ligados ao 

contexto da prática do CP como corresponsável pelas aprendizagens dos alunos, 

em se tratando do trabalho pedagógico na escola. Tal elemento também é 

observado no quadro da síntese do percurso formativo, disponível nesta pesquisa43. 

Os conteúdos reportados foram trabalhados no ano formativo de 2019, 

conjunção que promoveu reflexões e aprendizagens ao coordenador acerca da 

realização do acompanhamento pedagógico na ação formativa, direcionando estes 

conceitos à rotina da escola com os professores. Também se contextualizou sobre 

                                                 
40

 Informações apresentadas nesta pesquisa no Capítulo 5, Subseção 5.1.1.1, Relatório – Síntese do 
percurso formativo, página 92. 
41

 ―Compreender de que forma a análise e reflexão acerca de situações da prática pedagógica de 
sala de aula concorre para a tomada de consciência do professor acerca de sua atuação e da 
ressignificação desta‖. Síntese Ano II/2018. 
 
42

 Informações apresentadas nesta pesquisa no Capítulo 5, subseção 5.1.1. Relatório – Síntese do 
percurso formativo, página 96. 
43

 ―Relatos e reflexão acerca dos saberes da experiência em torno do acompanhamento pedagógico 
enquanto ação formativa e seus desdobramentos na rotina da coordenação na escola junto aos 
professores‖. Síntese Ano III/2019.  
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como realizar a devolutiva aos docentes em referência ao acompanhamento 

pedagógico. Notamos, através dos conteúdos trabalhados, o direcionar das 

propostas que valorizam a posição docente, de modo a fazê-lo participativo de todas 

as iniciativas e intenções da coordenação. Assim, o professor é comunicado sobre a 

intenção do acompanhamento pedagógico, da escolha do tema para este 

acompanhamento, além de receber uma devolutiva do resultado desta observação 

para análise conjunta entre os pares.  

Constatamos que os temas trabalhados através destes conteúdos são 

elementos que promovem a proposta do trabalho colaborativo entre professor e 

coordenador. Isto porque ser colaborativo não é sinônimo de ser disponível, fazer 

algo quando o outro está precisando, mas sim realizar o trabalho pedagógico escolar 

de modo que um possa contribuir com o outro. Podemos observar nos depoimentos 

dos participantes que todos os CPs colocaram o professor como centro do trabalho 

em sala de aula de modo a se posicionarem como atores mediadores das questões 

que promovem as aprendizagens dos alunos. Como observado nas falas: ―deve 

buscar alternativas juntamente com os professores para que esses alunos possam 

avançar; coordenador contribui [...] mas a peça principal nesse processo é a 

prática do professor‖. 

Ao se colocarem como adjuntos, entendemos esta circunstância como 

postura de respeito à posição do professor frente às questões em sala de aula, pois, 

nesta relação, é preciso conquistar a confiança para adentrar o espaço de sala de 

aula e não o contrário. Todavia, essa postura do CP deve ser observada sempre 

com cautela, isto para que este não venha a se esquivar da sua corresponsabilidade 

nos resultados pedagógicos da escola, tal como detectamos em alguns momentos 

nas falas dos CP3, que parece dialogar consigo mesmo sobre esta dinâmica do 

trabalho do coordenador com o professor.  

Todavia, como nos esclarece CP2, ao afirmar que concorda com a 

corresponsabilidade do coordenador sobre o resultado da aprendizagem dos alunos, 

―desde que seja garantido ao coordenador formação continuada‖. Afinal, através da 

formação para coordenador, este poderá aprender como direcionar o seu trabalho 

pedagógico na escola, de modo a se colaborar com o trabalho do professor. 

Quadro 32 - Entrevista com Coordenadores: Questão 06 

Um dos objetivos do projeto Formação de Formadores foi legitimar a identidade do CP como 

formador. Você considera que esta experiência foi importante e lhe ofereceu subsídio para seu 
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desenvolvimento enquanto formador? Comente. 

CP1 Essa formação foi de grande relevância e nos proporcionou subsídio para a realização 

das formações no contexto escolar. O apoio, o acompanhamento que cada CP recebeu, 

foi importante para o avanço dentro das escolas, onde o professor sentia a necessidade 

de ler mais e buscar conhecimento além do que estávamos propondo nas formações.  

CP2 Foi fundamental para que eu pudesse conhecer minha identidade de coordenador 

formador. Na condição de professora, sempre achava estranha a função desempenhada 

pelos coordenadores da escola, mas, de fato, não sabia qual trabalho era atribuído à 

função deles. Quando assumi essa função, não quis reproduzir práticas que não supria 

minhas expectativas de professora. Trabalhei um ano sem participar de nenhuma ação 

formativa e foi o ano mais difícil para mim. Embora estudasse bastante e tentasse buscar 

me encaixar na função, eu estava sempre insegura, me sentindo desnorteada e 

desassistida. Foi então que iniciou o projeto Formação de formadores e mudou minha 

vida profissional por completo. A partir de então tudo começou a fazer sentido. Minha 

identidade passou por um processo de legitimação. A escola se transformou em lócus de 

encontros formativos de professores, nos quais se trabalhavam conteúdos de ensino 

articulados às reais necessidades da escola. O meu trabalho começou a ter um 

embasamento em referenciais renomados que muito contribuíram com a ampliação do 

meu repertório de estudos e consequentemente favoreceram significativamente com o 

avanço de meu grupo de professores. O movimento de formação simultânea vinha 

causando uma transformação na escola quando o projeto foi interrompido de forma 

brusca. Por mais que a gente tente investir na autoformação online, não é como um 

projeto que constitui redes colaborativas de aprendizagens que promovem interação, 

troca de experiências, acompanhamentos e assistência particular em cada escola. 

CP3 Foi essencial e me ajudou muito, pois, foi através dos encontros de formação para 

coordenadores que construímos nossa verdadeira identidade, de fato e de direito, como 

coordenadores. Pois a ideia que se tinha totalmente ao invés do que pensávamos e 

fazíamos, foi um aprendizado bastante significativo e um crescimento profissional 

surpreendente. Como esse processo formativo foi muito importante para meu 

desenvolvimento enquanto formadora e principalmente como coordenadora, muitos 

equívocos foram esclarecidos a respeito da atuação do coordenador como também 

compreender que o fazer do coordenador vai muito mais além de sua atuação. 

CP4 Sim, diria até que foi a realização de um sonho. Quão privilegiada eu me sentia, uma vez 

que sabia que o nosso município de Itupiranga era um dos poucos, se não único a ter 

implementado um projeto como este de suma importância para toda a rede municipal de 

educação. Tudo foi feito com muita responsabilidade por parte daqueles que constituíam 

a equipe pedagógica da SEMED, tendo como gerente de ensino a mestra Y e toda sua 

equipe que conduziu esse projeto com maestria. E nós, quanto coordenadores 

pedagógicos, tivemos a oportunidade de abraçar tudo isso com muito anseio, uma vez 

que o projeto veio para subsidiar nosso ―fazer pedagógico‖ no tocante às suas atribuições 

para que construíssemos nossa verdadeira identidade na instituição escolar.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Garrido (2009, p. 9) argumenta que ―o trabalho do professor-coordenador é 

fundamentalmente um trabalho de formação continuada em serviço‖.  Neste sentido, 

o projeto ―Formação de Formadores‖ trouxe à comunidade docente, como um de 

seus objetivos, a legitimação da identidade do coordenador como formador. Quando 

questionados sobre o papel desta experiência formativa para sua capacitação 

enquanto formadores, os depoimentos revelam sentimentos de satisfação, 
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reconhecimento e agradecimento à iniciativa do projeto formativo, conforme  

representado na fala da CP4: ―realização de um sonho‖. A coordenadora ainda 

enfatiza que se sentia privilegiada, pois acreditava que seu município era um dos 

poucos a desenvolver um projeto de tamanha magnitude. Além do mais, 

observamos nos depoimentos que estes sentimentos abraçam não apenas sobre a 

capacitação do professor coordenador pedagógico como formador, mas a relevância 

deste projeto para todas as atribuições da coordenação pedagógica no campo 

escolar. Como representado nas falas: ―nossa verdadeira identidade na instituição 

escolar; foi através dos encontros de formação para coordenadores que 

construímos nossa verdadeira identidade‖. 

O depoimento da CP1 e da CP3 pondera sobre a importância do 

acompanhamento das formadoras aos coordenadores no contexto da escola. Nesta 

dinâmica, como explicado nesta pesquisa, para além dos encontros formativos, as 

formadoras visitavam as escolas dos CPs que acompanhava, prestando orientação 

frente às questões que envolvia estudos da pauta formativa, construção e realização 

das rotinas de trabalho, direcionamento e devolutiva do acompanhamento docente, 

dentre outras questões quanto às atribuições do coordenador na escola. A reflexão 

feita pela CP2 apontou aspectos que refletem o ponto de vista do professor quanto 

às atribuições do coordenador na escola. Neste sentido, das respostas analisadas, 

observamos que o CP2, em vários momentos, procura se colocar na condição de 

professor frente às situações pedagógicas, objetivando validar as necessidades 

docentes. Sobre este ponto, frente às questões que envolvem o papel do CP na 

escola, a coordenadora argumenta que ―na condição de professora sempre achava 

estranha à função desempenhada pelos coordenadores da escola‖. Neste sentido, 

explica como foi complexa a experiência inicial na função da coordenação sem 

uma capacitação prévia e defende que a participação no projeto de formadores foi 

fundamental para consolidar sua identidade como coordenadora pedagógica. 

Quadro 33 - Entrevista com Coordenadores: Questão 07 

Como foi atuar como formador e dar conta das demandas que o cotidiano escolar exige? 

CP1 Não foi fácil, já que na escola tudo recai para o coordenador realizar. Aos poucos fui me 

organizando e conversado com a equipe gestora sobre o papel do coordenador dentro da 

escola. Temos um diálogo aberto e acabamos por deixar o que compete a nosso papel na 

escola e a me dedicar mais como formadora de professores, colocando em minha rotina 

as leituras que precisamos estudar e a organização das pautas de estudos. 
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CP2 Não é fácil, eu organizo sempre considerando as demandas que são atribuições minhas, 

mas nunca consegui elaborar e seguir à risca uma rotina. A falta de tempo sempre é o 

problema maior. Tenho que reconhecer que articular e priorizar essas demandas exige 

que sejamos organizados e tenhamos uma rotina muito bem elaborada com as tarefas 

bem distribuídas no tempo disponível, a fim de dar conta de desempenhá-las. Quero 

muito ainda conseguir organizar e seguir uma rotina, na qual minhas funções foram 

distribuídas. Creio que seria uma forma de otimizar meu tempo, cumprindo assim com 

minhas obrigações em condições satisfatórias. Quais as maiores dificuldades atuando 

como coordenador pedagógico no campo? As maiores dificuldades de atuar como 

coordenador do campo é ter que lidar com fatores externos que interferem diretamente no 

processo de ensino e de aprendizagem, pois aquilo que é planejado fica comprometido, 

outro desafio é fazer o atendimento dos professores das escolas anexas. Sinto que são 

os que mais necessitam desse apoio, porém a distância, a dificuldade de acesso e 

comunicação tem me impedido de atendê-los e acompanhá-los, como faço com os que 

atuam na escola polo. Eles têm um horário garantido no meu cronograma de atendimento, 

porém, eles não comparecem e por isso não são atendidos com uma regularidade 

definida, pois sempre que vem a vila, eles procuram a escola e, nessas ocasiões eu 

aproveito para atendê-los, mas sempre às pressas, o que compromete os momentos. Se 

os atendimentos são difíceis, os acompanhamentos  não acontecem mesmo. Não são 

garantidas as condições para que eu possa chegar até esses professores e, além do 

mais, as demandas da escola polo consomem todo meu tempo. Com esses docentes que 

trabalham nas anexas, só tenho a opção de atendê-los e acompanhá-los 

presencialmente, pois a falta da internet nas localidades distantes das vilas complica 

ainda mais esse trabalho remoto. 

CP3 Não foi nada fácil, porém possível. Como éramos duas coordenadoras, era possível 

conciliar a função de formador, os encontros de formações, planejamento e atendimento 

aos professores, que aconteciam quinzenalmente e ainda fazer acompanhamento com os 

professores em sala de aula, eram momentos muitos corridos, eu e minha companheira 

de trabalho éramos muito parceiras e contávamos bastante com a ajuda uma da outra e 

por esse motivo mesmo com o tempo corrido conseguíamos dar conta do nosso trabalho, 

sendo que tínhamos uma diretora muito parceira, companheira, compreensiva e 

colaborativa com a nossa pratica. Muito dos serviços burocráticos da escola ela resolvia 

todos e isso nos ajudava bastante, pois ela se encarregava de resolver tudo e não nós, os 

coordenadores. Nos preocupávamos somente com a parte que era de responsabilidade 

nossa para fazermos. Nós podíamos contar com uma diretora muito profissional , 

competente e que contribuía muito para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem na escola. Por isso, podíamos contar com total apoio dela para o que 

precisávamos sempre. Foram anos de muitos ganhos e aprendizagem enquanto 

coordenadora. 

CP4 No início foi tudo muito difícil, cheguei a pensar que não seria capaz. Era tudo muito novo 
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para nós. Como disse anteriormente, tínhamos algumas concepções acerca da nossa 

atuação enquanto coordenadores, que não eram condizentes com nosso papel. De 

repente, tudo muda, tivemos que ir aprendendo a nos reconstruirmos novamente e nessa 

construção foi despertado em nós o papel (coordenador formador) . Nesse trajeto tivemos 

todo o apoio que precisávamos por parte de nossos formadores, compostos pela equipe 

técnica da SEMED. O processo foi acontecendo em meio a teoria e prática, fator este que 

contribuiu muito para nosso avanço, pois a cada encontro de formação era proposto 

pormos em prática nas próprias formações que aconteciam em lócus, dentro de cada 

escola. Era muito gratificante ver o avanço que tivemos ao longo de todo esse período. As 

aprendizagens que foram construídas ao longo desse período estão sendo incorporadas 

na nossa vivência de coordenadores pedagógicos. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Na questão anterior tivemos como analisar sobre a tomada de consciência 

dos coordenadores em sua atribuição como formadores. Nesta continuidade, na 

questão 07 podemos ponderar sobre as perspectivas e experiências dos 

coordenadores na prática como formadores. Neste sentido, observamos que todos 

os coordenadores iniciaram suas respostas com sinônimos referentes à dificuldade 

enfrentada: ―Não é fácil‖. Todos concordaram que conciliar as necessidades diárias 

da escola com a implementação das ações formativas em contexto foi o grande 

desafio. A CP4 revela que imaginou que não seria capaz, todavia, argumenta que as 

orientações e acompanhamento das formadoras, direcionados pelo projeto de 

formadores, se tornou componente fortalecedor para seu processo. Seu depoimento 

expõe elementos interativos nas funções educacionais como, por exemplo, reflexões 

acerca da dinâmica na rotina escolar em que há necessidade da mediação do CP 

nas questões pedagógicas. É necessário entender que o coordenador também 

precisa deste ponto de apoio frente às questões que envolvem sua prática. Assim, 

compreendemos que se torna válido para os sujeitos educacionais, em seus 

diferentes setores, movimentos formativos específicos, pensando assim na 

capacitação e desenvolvimento das suas habilidades profissionais.  

Neste sentido, o depoimento da CP3 direciona uma reflexão sobre as ações 

colaborativas entre os agentes educativos no contexto escolar. Para a 

coordenadora, embora conciliar as atribuições escolares com as necessidades 

formativas seja uma tarefa complexa, o fato da escola em que trabalha contar com 

duas coordenadoras, a dinâmica para conciliar as duas demandas foi sendo 

equilibrada. A CP faz relevância ao trabalho colaborativo entre ela e sua colega 

coordenadora, apontando que possuem uma relação de diálogo e ação conjunta 
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frente às questões escolares. Outro ponto expressivo observado ocorre na menção 

da direção escolar, a CP3 defende que ela e sua colega podem desenvolver a 

formação sem se preocupar em cuidar das questões administrativas da escola, pois 

contam com a participação e envolvimento da diretora para realização das 

formações. Ponderações que abraçam os ideais defendidos por Gouveia (2012): 

 
A perspectiva colaborativa da formação, diferente da individualizada, implica 
na criação de condições que favoreçam um trabalho coletivo, o que 
demanda esforços conjuntos de todos os atores educacionais em prol da 
qualidade do ensino. (GOUVEIA, 2012, p. 44) 
 

Em contrapartida está a CP1, no seu depoimento encontramos indicativos 

de que a mesma auxilia em questões diversas: ―já que na escola tudo recai para o 

coordenador realizar‖. Como continua a coordenadora, sua participação no projeto 

formativo foi importante para ela delimitar sua rotina e responsabilidade. ―Aos 

poucos fui me organizando e conversado com a equipe gestora‖, diz ela. Tal 

afirmativa demonstra uma posição que precisou ser conquistada, necessitando 

explicar para a gestão da escola sobre as particularidades do seu papel como 

coordenadora. Placco (2014, p. 533) defende que ―é necessário, no cotidiano 

escolar, um planejamento prévio que produza uma rotina, isto é, um funcionamento 

conhecido por todos e que possibilite o desenrolar eficiente das atividades 

pedagógicas‖. Para a autora, a organização do tempo escolar deve ser planejada de 

modo a contemplar todas as atribuições do coordenador, inclusive os planos para as 

ações formativas. Como observado através dos depoimentos, não basta apenas que 

o coordenador tenha clareza do seu papel e atribuições na escola, é preciso haver 

consciência por parte de todos os pares.  

Nesta conjuntura, a CP2 afirma sua fragilidade em seguir uma rotina de 

trabalho expressando seu desejo em alcançar esta habilidade. Deste grupo de 

participantes, a CP2 é a única que trabalha no campo, área agrícola do município. 

Seu depoimento chama atenção para o contexto da realidade do campo, em que 

tanto os CPs quanto os professores precisam dar conta das necessidades 

pedagógicas frente às situações complexas e intrínsecas da região. A coordenadora 

foi bastante esclarecedora e fidedigna, fazendo ponderações que abraçam sua visão 

como CP e como professora, promovendo reflexões sobre as excepcionalidades do 

trabalho no campo. 
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Quadro 34 - Entrevista com Coordenadores: Questão 08 

Relate como era a dinâmica mensal para o preparo das formações continuadas e sua realização no 

espaço escolar. 

CP1 Uma semana antes da formação preparávamos a leitura em voz alta, estudávamos a 

pauta, organizávamos o espaço. Os textos que iam ser estudados na formação eram bem 

elaborados, discutidos e quando surgia alguma dúvida, tínhamos a quem recorrer, pois 

cada escola contava com uma pessoa que dava suporte aos coordenadores, 

acompanhavam no dia da formação e nos dava devolutiva após cada encontro. Depois de 

cada realização dos encontros, foram enviados à SEMED relatórios dos aspectos 

positivos e negativos da formação. 

CP2 Nossas formações enquanto ―coordenador formador‖ aconteciam mensalmente por dois 

dias consecutivos com as formadoras da equipe técnica pedagógica da SEMED. Lá 

tínhamos momentos de estudos, trocas de experiências sobre nossa atuação. Nesse 

mesmo espaço de tempo nós tínhamos a oportunidade de vivenciar experiências que 

posteriormente levaríamos para a escola no momento de nossas atuações como 

formadora, bem como também durante nossa atuação no cotidiano da nossa rotina com 

professores e alunos. 

CP3 Eram bem dinâmicos os preparativos dos encontros de formação, pois seguíamos um 

calendário com datas marcadas para encontros de formação para coordenadores / 

formadores, que eram mensais, dois dias da semana, onde todos os CP se reuniam 

juntamente com os formadores que já chegavam com os conteúdos prontos, para que 

juntos pudéssemos estudar através de leituras, debates e discussão, trocas de 

experiência, conversas, bate-papos e, até mesmo, esclarecimentos de dúvidas a respeito 

dos assuntos em estudos, pois não podíamos sair no final dos encontros com incertezas 

das temáticas a serem estudadas com o grupo de professores da escola. Então, 

precisávamos nos envolver bastante, com muito cuidado e atenção para que não 

houvesse dúvidas sobre os temas a serem estudados com a equipe de professores. Por 

isso passávamos dois dias em estudos com os formadores, nos capacitando: para 

podermos fazer formações no contexto da escola. Após os encontros para o CP, tínhamos 

duas semanas para nos prepararmos, estudarmos e nos organizarmos para os encontros 

de formações com os professores no espaço escolar. Esses encontros eram bastante 

corridos, pois precisávamos preparar um espaço bem acolhedor para receber os nossos 

professores nos encontros que aconteciam uma vez por mês. Precisávamos pensar e 

prepararmos um encontro bem acolhedor, prazeroso e receptivo, com decorações 

temáticas, muito carinho e dedicação para receber os professores no dia de formações . 

Era tudo planejado e organizado com antecedência para que no dia todo momento fosse 

voltado somente para formação com os professores. 

CP4 Após cada formação, os professores eram atendidos na Hora Pedagógica com a 

coordenação. Nessa ocasião, muitas vezes a gente concluía e encaminhava 

planejamentos da formação. Na semana seguinte eu acompanhava os professores 

colocando em prática o planejamento, relacionado etapas das modalidades organizativas 

do trabalho didático: sequências didáticas, projeto ou atividades permanentes. Na semana 

seguinte, a coordenação reservava alguns dias para pesquisa, estudo e planejamento 

para a formação. Ainda tinham outras demandas muito importante do cotidiano da escola 

encaixadas nesses intervalos de tempo. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Os depoimentos que seguem revelam com clareza de detalhes sobre como 

ocorrem as rotinas escolares, dispondo desta relação entre as propostas da escola 

interligadas com as propostas de realização de uma formação em contexto. Placco 

(2014, p. 534) argumenta que ―a rotina é instrumento fundamental ao funcionamento 
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da escola, pois, na medida em que a estrutura da escola se apoia em um 

planejamento, um projeto político pedagógico baseado em objetivos definidos 

coletivamente, há necessidade de medidas, normas e diretrizes que possibilitem a 

adequada consecução desses objetivos‖. O depoimento da CP1 pondera sobre a 

dinâmica para realização de um encontro formativo em contexto, argumentando 

sobre os conteúdos estudados. Todavia, a fala da coordenadora eleva a 

participação nas formações de formadores no sentido do subsídio ofertado aos 

CPs não apenas no dia da realização do encontro, mas na dinâmica do contexto 

escolar pelas formadoras. Inclusive a CP aponta o nome da SEMED para 

referenciar este apoio ofertado. Na continuidade, cita o documento ―relatório‖, 

fazendo alusão aos registros dos encontros formativos que eram escritos pelas 

coordenadoras após a conclusão dos mesmos, elemento que foi contextualizado e 

apresentado nesta pesquisa44. 

O relato da CP2 apresenta pontuações referenciadas ao processo inicial, 

desde a participação nos encontros formativos de formadores a chegar o 

momento da realização do encontro formativo em contexto. Para a coordenadora, 

os períodos formativos de formadores oportunizam momentos de estudos, 

pesquisa e trocas de experiência, ações significativas para direcionar as 

aprendizagens que seriam levadas não apenas para o dia da formação, como 

também para a rotina escolar e acompanhamento dos alunos. O depoimento da 

CP3 caracteriza com riqueza de detalhes toda dinâmica mensal no contexto escolar 

para realização do momento formativo em lócus. A coordenadora cita o calendário 

escolar, documento em que se organiza e se descreve todas as ações previstas 

para o ano letivo. Outro ponto relevante relatado foi a menção de que nos encontros 

de formadores para os CPs, os participantes encontravam ―os conteúdos prontos‖.  

Pontuação que revela uma responsabilidade da laboração das formadoras 

de formadores, que realizam todo um trabalho antecipadamente ao dia do encontro, 

demonstrando que os conteúdos não são apenas repassados aos participantes, mas 

que possuem a intenção de promover reflexões e aprendizagens sobre o conteúdo 

didático para serem levados ao contexto da escola. Por fim, conclui sua fala 

descrevendo a dinâmica para realização do encontro formativo em contexto, 

trazendo expressões como sinônimo de ―carinho, cuidado, contentamento, valoroso‖. 

                                                 
44

 Na seção IV, ponto 4.2.1, apresenta-se dois relatórios de participação dos coordenadores 
pedagógicos nos encontros formativos. 
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O testemunho da CP4 também pontua a dinâmica mensal para realização do 

encontro formativo, além dos elementos frente à logística de realização de um 

encontro formativo, citando sobre os conteúdos didáticos trabalhados, explicando 

a dinâmica de colocar em prática as questões inerentes ao ambiente escolar 

relacionando os conteúdos trabalhados com os conteúdos propostos em contexto.  

Quadro 35 - Entrevista com Coordenadores: Questão 09 

Você considera que foi importante para relação professor e coordenador a realização das 

formações continuadas no espaço escolar? 

CP1 Sem dúvidas que sim, para aqueles que na sua maioria abraçaram a formação como um 

elo de aprendizagem na sua atuação enquanto professor. Isso foi de suma importância 

para estreitar laços, uma vez que a formação possibilitava ao professor momentos de 

aprendizagens, trocas de experiências e afunilamento de laços afetivos tanto com 

coordenadores quanto com seus próprios colegas de trabalho (professores). 

CP2 Com certeza, a formação estreita os laços entre a gente. A confiança aumenta bastante, 

tanto de um lado quanto do outro. A partir das formações passamos a trabalhar  em uma 

parceria muito mais forte e articulada. Foi uma relação de reciprocidade que ainda não 

tinha tido a oportunidade de vivenciar junto ao meu grupo. E o melhor de tudo isso é ver 

os resultados dessa formação chegando lá na sala de aula e contribuindo para os 

avanços dos alunos. 

CP3 Sim, contribuiu bastante, pois a partir do momento que os encontros de formações 

começaram a acontecer no contexto da escola, a equipe de professores, principalmente 

aqueles que realmente abraçaram a proposta com muito interesse em participar, começou 

a ter novas visões, novas ideias e novos conceitos de que a formação para os professores 

no contexto escolar é essencial para que os mesmos possam, cada vez mais, aprimorar 

suas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. Pude perceber que, após o término de 

cada encontro de formação que fazemos com os professores, no dia seguinte eles já 

queriam realizar com os alunos, em suas salas de aula, tudo que haviam estudado. Muito 

empolgados, ficavam ansiosos para que acontecesse logo o planejamento das atividades 

que seriam desenvolvidas com seus alunos. Eram momentos muito bons, pois aconteciam 

muitas trocas de experiências, como também relatos de práticas pedagógicas que davam 

certo em suas determinadas turmas, como também experiências que não davam certo em 

outras e, assim, as aprendizagens foram acontecendo de forma dinâmica e envolvente. 

Cada um no seu ritmo e com satisfação. 

CP4 A formação no espaço escolar é fundamental. Você consegue acompanhar o professor 

nas atividades desenvolvidas. A relação de confiança se torna mais evidente, já que eles 

sentem o coordenador como um parceiro, que está ali para ajudar, colaborar no trabalho 

do professor. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

As coordenadoras, de modo geral, concordam sobre a importância da 



160  

realização das formações no espaço escolar, para uma relação positiva entre 

professor e coordenador pedagógico. Como enfatiza a CP1, as formações em 

contexto foram relevantes não apenas para relação entre CP e docente, mas 

também para o vínculo de professor com professor. Nesta conjuntura, a CP3 

pondera sobre como os professores tomaram as formações em lócus como espaço 

valoroso de reflexão frente às questões inerentes a sala de aula, demonstrando 

ansiedade até mesmo para desenvolverem as propostas e conteúdos aprendidos na 

sala de aula com seus alunos. Todavia, nos chamou atenção a afirmativa: ―aqueles 

que realmente abraçaram‖. Neste sentido, analisamos que a assertiva pode fazer 

referência aos professores que não abraçaram a proposta totalmente ou que 

encontraram dificuldades para tal. Hipóteses que levantamos através das 

reflexões, mas que não puderam ser confirmadas apenas com o depoimento da 

coordenadora. Os depoimentos da CP2 e CP4 igualmente confirmam sobre a 

importância das formações em contexto para as relações entre professor e 

coordenador pedagógico. Para estes, a experiência possibilitou confiança, 

reciprocidade, melhor convivência em grupo direcionando as questões que 

envolvem a sala de aula. Como afirma o CP2: ―Foi uma relação de reciprocidade 

que ainda não tinha tido a oportunidade de vivenciar junto ao meu grupo‖. Em seu 

contentamento, a coordenadora afirma que o melhor foi ver os resultados 

chegando na sala de aula.  

Quadro 36 - Entrevista com Coordenadores: Questão 10 

O tema comum dos estudos didáticos dos encontros do projeto de Formadores foi a Leitura. Neste 

sentido, quais ações de promoção da leitura foram desenvolvidas a partir dos estudos formativos?  

CP1 As ações desenvolvidas foram: arrecadação de livros, visita na sala de leitura, 

empréstimo de livros. Realizamos o dia da leitura na escola, a mala viajante, onde cada 

dia um aluno levava para casa um livro e lia junto com sua família, no outro dia era feito a 

socialização da leitura e rodas de leituras semanalmente. 

CP2 Na verdade, o Projeto ―Sacola voadora‖ foi aprimorado e os pais passaram a se envolver 

ativamente na leitura junto com os filhos, em casa e na sala de aula. As leituras passaram 

a ter um sentido novo, as atividades de leitura se tornaram parte da rotina da escola, as 

indicações literárias são feitas de forma espontânea. 

CP3 Tivemos a oportunidade de promover vários momentos de leitura tanto dentro como fora 

da escola: - Rodas de leituras com alunos e professores; - Rodas de leitura entre 

professores, para indicações literárias e quais faziam mais leituras; - Culminância de 

projetos didáticos de temas realizados com os alunos nas salas de aulas; - Leitura em voz 

alta feita pelos professores nos encontros de formação; - Empréstimos de livros entre os 
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funcionários da escola para fazerem a leitura em casa e depois, no momento marcado, 

fazerem as lições literárias entre si. O movimento literário na escola fez com que os 

professores, alunos e funcionários se envolvessem tanto que contagiou todos da equipe. 

Era tão emocionante ver todos envolvidos no processo leitor, que em todo o espaço 

escolar poderíamos nos deparar até com crianças da educação infantil no parquinho da 

escola com livros nas mãos fazendo leitura do modo delas. O projeto foi tão levado a sério 

que impactou de verdade toda a comunidade escolar desde as serventes, escriturários, 

diretor, professores, alunos e até mesmo os pais dos alunos. Foi um movimento de leitura 

bastante envolvente e de grandes aprendizagens. 

CP4 A prática de leitura já acontecia dentro e fora do espaço escolar . No entanto, as 

formações nos trouxeram um novo olhar para essas práticas. Vimos que a leitura diária 

deve acontecer de uma forma mais planejada, para que, através das leituras, possamos 

despertar no nosso aluno o prazer da leitura. Com isso, passamos a nos preocupar com 

ações que pudéssemos estar desenvolvendo essa prática. Na escola disponibilizamos o 

empréstimo de livros para os alunos lerem em casa e fazer a devolutiva posteriormente  e 

o professor passou a inserir em sua rotina leituras mais planejadas.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Segundo Zilberman (2009, p. 28), ―a alfabetização e, na sequência, o 

letramento associam-se ao ato de ler e, sendo esse resultado o produto mais 

importante da ação da escola nos primeiros anos de formação de uma pessoa [...]‖. 

Significa dizer que, historicamente, o desenvolvimento das habilidades da leitura e 

escrita tem sido uma das mais relevantes missões da escola, em especial nos anos 

iniciais de escolaridade. Neste sentido, considerando que a leitura tem sido uma 

temática complexa e desafiadora para a Educação, Zilberman (2009, p. 29) defende 

que ―leitura e escola talvez devam recorrer à literatura para retomar seu rumo e 

reavaliar seus respectivos propósitos‖. Por esse ângulo, observamos que o projeto 

―Formação de Formadores‖ investiu na realização das modalidades de leitura na 

escola, em especial a leitura em voz alta feita pelo professor, a roda de leitura e a 

leitura compartilhada; como uma alternativa para o desenvolvimento das habilidades 

alfabéticas e letramento dos alunos do Ensino Fundamental. 

Assim sendo, todos os depoimentos fazem menção ao novo sentido que a 

―leitura‖ recebeu nas escolas através do desenvolvimento das ações formativas. 

Como referenciado pelas CP1 e CP4, as práticas de leitura sempre ocorreram 

dentro e fora do espaço escolar, todavia, através do desenvolvimento do projeto 

―Formação de Formadores‖, estas práticas passaram a se desenvolver com novos 

sentidos. Ocorrendo com planejamento, embasado por fundamentação teórica, e 
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com foco nos objetivos e finalidades a serem alcançadas. Argumentações 

encontradas semelhantemente nos depoimentos das CP2 e CP3, que refletem as 

ações que foram aprimoradas, outras implementadas, além das finalidades 

alcançadas. Assim, o depoimento da CP3 relata de modo afável como se sentia 

emocionada em ver toda comunidade escolar envolvida nas práticas de leitura. Em 

suas palavras, afirma: ―o projeto foi tão levado a sério que impactou de verdade 

toda a comunidade escolar‖, de modo a envolver professores, gestores, equipe de 

apoio, pais e alunos em açoes de leitura, dentro e fora do espaço escolar. 

 

5.2.3 Professores participantes do projeto “Formação de Formadores" 

Até este ponto da pesquisa foi oportunizada ao leitor a análise das 

ponderações dos coordenadores pedagógicos tanto no documento coletado frente à 

avaliação do projeto ―Formação de Formadores‖ em 2019 quanto também por meio 

dos questionários aplicados através desta pesquisa. Para ampliar tais reflexões, 

apresentamos neste ponto do estudo a análise dos questionários aplicados aos 

professores que se dispuseram a participar desta perquirição. Neste sentido, a 

estrutura e direcionamento das questões elaboradas seguiram as mesmas 

orientações metodológicas da construção e análise dos questionários dos gestores e 

coordenadores pedagógicos, sendo baseado nos estudos de Guerra (2014), Manzini 

(2003), dentre outros autores. 

Quadro 37 - Entrevista com Professores: Questão 01 

 Qual sua formação acadêmica e tempo de serviço lecionando? 

Prof.A Sou pedagoga desde 2014 e matemática desde 2018, atuo como professora de 1° ao 5° 

ano, no município de Itupiranga desde novembro de 2015.  

Prof.B Sou graduado em Pedagogia e Letras com pós-graduação em Educação do Campo, 

Agricultura Familiar e Currículo. Sou professor desde 2009 (12 anos).  

Prof.C Pós-graduada há10 anos.  

Prof.D Minha formação acadêmica é Pedagogia e Letras, leciono há 12 anos no município. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Através das respostas dos questionários concluímos que todos os 

professores dos anos iniciais possuem graduação em pedagogia, salvo o Prof.C, 

pois sua resposta não deixou claro sobre qual foi a sua licenciatura primeira. Outro 

ponto interessante foi observar que todos os professores sujeitos desta pesquisa 

possuem uma segunda graduação em licenciatura, elemento que amplia ainda mais 

seu campo de atuação docente. Assim como o CP2, o Prof.B também buscou 
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capacitação para questões relacionadas ao campo, região de sua atuação, sendo 

assim, pós-graduado em Educação do Campo. 

Quadro 38 - Entrevista com Professores: Questão 02 

A partir de suas memórias, conte sua experiência na realização das práticas de leitura no contexto 
escolar, por exemplo, atividades, estratégias, resultados alcançados; algo que queira relatar. 

Prof.A Antes da formação o foco de leitura em sala era maior nas turmas de educação infantil, 

executamos um projeto de contos infantis com dramatização da história dos três 

porquinhos gravada em vídeo para ser apresentado aos familiares. A culminância não 

pode acontecer por falta de energia na escola, mas o desenvolvimento do projeto foi algo 

que ficou na memória deles e na minha, pena que não se estendeu às outras turmas.  

Prof.B Desenvolvi um concurso de leitura semestral denominado ―Literatura em Minha Vida‖. O 

resultado foi bastante satisfatório. 

Prof.C Já trabalhava com rodas de leituras, com a compartilhada e as demais modalidades, mas 

com o passar dos anos deixei o comodismo me dominar e passei a fazer de formas não 

corretas, deixei de me atentar a processos considerados muito importantes quanto a 

buscar materiais bons, e ao planejar o que iria trabalhar de forma em que todos saíssem 

satisfeitos. 

Prof.D Minhas práticas sempre foram voltadas ao desenvolvimento do discente e sua interação 

na leitura de forma lúdica e prazerosa, realizava atividades com jogos educacionais 

focados no processo de alfabetização. Exemplo: bingo silábico. O bingo silábico, como 

funcionava: cada aluno recebia sua cartela de figuras e o nome das mesmas, também 

recebiam caroço de feijão para marcar a palavra. Nesse momento eu tenho em mãos 

uma caixa com todas as figuras com nomes e tirava uma por vez mostrando para a turma 

a figura e depois pedia para ler o nome da mesma. Caso encontrasse em sua cartela e 

colocasse o caroço em cima da palavra encontrada, e assim por diante, até preencher 

toda a cartela. O cantinho da leitura foi montado em um lugar da sala de aula . Coloquei 

livros infantis que chamava a atenção dos educandos, almofadas em um tapete para que 

todos se sentissem à vontade. Exemplo: 2° ano turma. Escolhia um livro para ler, nesse 

momento todos se sentavam em forma de círculo e eu explicava como seria aquele 

momento para a turma de interação, que eles precisavam prestar atenção na leitura e no 

final poderem comentar as partes que eles mais gostavam da história. Essa prática diária 

ajudou na alfabetização da turma, pois todos os dias, além da leitura coletiva no 

momento de interação, realizava uma leitura individual em minha mesa, com toda a 

turma, e um aluno por vez. Sempre acreditei na prática da leitura na alfabetização, pois, 

por mais simples que seja o momento, servira para despertar o desejo da leitura que é 

de grande importância nesse processo. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Nossa primeira abordagem aos professores foi iniciada refletindo a respeito 

das práticas de leitura na escola, considerando que, para além do projeto de 

―Formação de Formadores‖, a rotina pedagógica dos professores na escola é 
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permeada de ações que promovem a leitura e a escrita. Por isso intencionamos 

começar com questões inerentes ao seu campo maior de atuação, a sala de aula. 

Os professores participantes desta pesquisa apresentaram ricos e minuciosos 

depoimentos sobre suas práticas frente às atividades leitoras. A Prof.A traz em sua 

bagagem valorosas experiências no campo da leitura frente as iniciações dos seus 

alunos. Segundo a professora, uma das experiências que marcou seu itinerário foi a 

aplicação de um projeto de contos infantis nas turmas de Educação Infantil. 

Inclusive, a docente chama atenção sobre práticas de leitura com maior 

planejamento, contemplando propostas didáticas e sociais (LERNER, 2002, p. 35). 

Todavia, revela que em maior proporção esses trabalhos são mais direcionados no 

campo da educação infantil. Outro ponto destacado pela docente é a 

descontinuidade nas propostas em outras turmas escolares. 

Neste contexto, o Prof.B discorre sobre as ações de promoção da leitura no 

campo escolar. Conjuntura também defendida pela Prof.C, que ressalta sempre ter 

desenvolvido práticas de leitura no campo escolar, contemplando as diferentes 

modalidades. Todavia, destaca que o cotidiano escolar, muitas vezes, pode gerar 

comodismo e ações no automático, afirmando que tais situações foram tirando sua 

atenção sobre as questões que envolvem planejamento e análises das práticas de 

leitura. Zilberman (2009, p. 30) nos chama atenção sobre esta circunstância quando 

concentrados na ―incumbência de ensinar a ler, a escola tem interpretado essa 

tarefa de um modo mecânico‖.  

 
Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de 
letramento, preocupa-se não com o letramento, prática social, mas com 
apenas um tipo de prática de letramento, qual seja, a alfabetização, o 
processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo 
geralmente concebido em termos de uma competência individual necessária 
para o sucesso e promoção na escola. (KLEIMAN, 2008, p. 20) 
 

Por fim, em seu testemunho, a Prof.D relata que sempre concentrou 

preocupação com a formação leitora dos seus discentes, promovendo diferentes 

interações. Neste sentido, seu depoimento é meticuloso e detalhado, demonstrando 

ao leitor desta narrativa as ações realizadas e como realizar as práticas com os 

alunos. Atividades como o trabalho com ―Bingo silábico‖, a construção do ―cantinho 

da leitura‖, a leitura coletiva e individual do aluno, são situações didáticas discorridas 

por Russo (2012, p. 19-27), ao ponderar sobre o ambiente alfabetizador e os jogos 

pedagógicos para alfabetização dos alunos. Assim como defende a Prof.D, as 
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referidas práticas contribuíram para formação alfabética de seus alunos. Nesta 

explanação, destacamos o quanto o trabalho diário do professor é maior do que 

podemos visualizar. Consideramos uma fragilidade, quando gestores escolares, 

secretarias, formadores, pesquisadores, universidades, enfim, quando estes não 

evidenciam o trabalho extraordinário nos detalhes da prática docente, trabalho que 

exige grandes investimentos seja no campo financeiro, pessoal e profissional.  

Quadro 39 - Entrevista com Professores: Questão 03 

De que maneira a participação no projeto Formação de Formadores contribui para a relação entre 

você e seus pares (colegas professores dos mesmos e diferentes seguimentos)? 

Prof.A Esse modelo de formação contribui para a somatória de experiências vividas e 

desenvolve a criatividade, torna-se mais fácil planejar uma ação com a opinião de outras 

pessoas que também vivem os mesmos anseios e buscam o mesmo objetivo. 

Prof.B A troca de experiência com profissionais inseridos no mesmo contexto foi na minha 

opinião, a maior contribuição do referido modelo formativo.  

Prof.C Parávamos em datas iguais, tratávamos de assuntos de interesse de todos e éramos 

coautores do que estava acontecendo. Sabendo que o processo poderia nos ajudar a 

mudar algumas práticas esquecidas ou feitas de qualquer maneira.  

Prof.D De forma significativa, havendo interação e harmonia no trabalho pedagógico em sala de 

aula, pois todos nós estávamos no processo de formação coletiva e podendo trocar 

experiências de práticas desenvolvidas de forma singular.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Nesta questão conduzimos as reflexões iniciais para coletar impressões 

frente à participação no projeto ―Formação de Formadores‖. Nesta questão, os 

professores puderam explanar sobre a relação entre professores dos mesmos ou de 

diferentes seguimentos através da participação nas ações formativas e as 

discussões didáticas. Bruno e Christov (2015, p. 56) explanam sobre a importância 

das reuniões na escola como espaço de diálogo e troca de saberes, afirmando que 

―a importância dessa reflexão está na oportunidade de os professores avaliarem sua 

prática, trocarem experiências com os colegas e aprofundarem conhecimentos 

relativos ao processo de ensino‖.  Neste sentido, as autoras defendem a importância 

de haver no planejamento do tempo escolar este momento de encontro coletivo 

entre os docentes para a reflexão sobre a prática. Certo disto, o projeto ―Formação 

de Formadores‖ desenvolveu esta perspectiva para além dos momentos de reuniões 

pedagógicas, mas no conceito de formação continuada em lócus, conjuntura 

defendida por autores como Placco e Almeida (2012), Placco (2014), Gouveia 

(2012), dentre outros autores.  
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Nesta conjuntura, os depoimentos apresentados confirmam que os 

processos formativos foram fundamentais para promover conhecimentos, diálogo e 

autoconhecimento sobre a sua prática e também sobre a prática do outro. Todos os 

depoimentos fazem referência de forma positiva sobre questões relacionadas ao 

compartilhar saberes e experiências, explanando sobre trabalho colaborativo frente 

à um mesmo propósito. Imbernón (2011, p. 85) defende que ―a formação centrada 

na escola pretende desenvolver um paradigma colaborativo entre os professores‖. 

Como relata a Prof.D, havia interação e harmonia no trabalho pedagógico, pois 

todos estavam discutindo coletivamente sobre questões comuns. Situação explicada 

pela Prof.A, ao ressaltar que se torna mais fácil as discussões de planejamento de 

ações pedagógicas com a participação coletiva daqueles que vivem os mesmos 

dilemas. 

A Prof.C evidencia que o processo formativo em lócus promoveu 

entendimento de que os docentes eram coautores do processo formativo, partindo 

do próprio professor as questões referentes a reflexão de sua prática e não de um 

sujeito externo. Situação também evidenciada pelo Prof.B, ao concluir que a troca de 

experiência entre os pares inseridos no mesmo contexto foi a maior contribuição do 

projeto formativo. 

Quadro 40 - Entrevista com Professores: Questão 04 

Quanto a relação professor e coordenador pedagógico, o processo formativo em lócus contribuiu 

para vínculo profissional entre vocês, no sentido do exercício de um trabalho colaborativo frente ao 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

Prof.A Sem dúvida alguma o processo formativo deu uma identidade ao papel do coordenador, 

antes visto como um fiscal do trabalho do professor, passou a ser visto como auxiliador 

do desenvolvimento de uma nova perspectiva prática para o exercício da nossa função 

que passou a ser melhor estruturada, sistematizada e direcionada. 

Prof.B Sim. É sempre interessante um segundo olhar e respectivamente uma colaboração no 

nosso fazer do dia a dia em sala de aula. 

Prof.C Sim, pois tínhamos um(a) coordenador(a) sempre ao alcance para tirar dúvidas, 

esclarecer e nos acompanhar quando necessário. A forma a qual isso aconteceu aos 

poucos tornou-se natural e mudou muito minha prática sobre o planejar e executar 

algumas atividades. 

Prof.D Sim, o papel do coordenador pedagógico foi sempre contribuir de forma clara e objetiva 

para o desenvolvimento desse processo de formação dentro e fora da sala de aula, 

visando sempre priorizar o desenvolvimento e o ensino dos educandos. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
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Neste ponto erguemos reflexões sobre os pontos de vista frente à vivência 

no processo formativo para a relação entre o professor e o coordenador pedagógico. 

A Prof.A é pontual ao defender que o processo formativo promoveu uma identidade 

ao trabalho do coordenador pedagógico, antes visto como ―fiscal do trabalho do 

professor‖. A afirmativa demonstra que, mesmo no século XXI, ainda há equívocos 

na compreensão do papel do coordenador, muitas vezes confundido com a prática 

do supervisor escolar. Como explica Domingues (2014, p. 24), ainda há ―certa 

coincidência no exercício da função e na promoção do desenvolvimento profissional 

da equipe escolar, entre as ações do supervisor escolar e do coordenador 

pedagógico‖. 

 
O primeiro trabalha na articulação entre as dimensões administrativas e 
pedagógicas e, o segundo, passou a trabalhar na coordenação da relação 
pedagógica no âmbito escolar entre as dimensões da organização para 
aprendizagem dos alunos e, grosso modo, no acompanhamento da ação 
pedagógica dos docentes. (DOMINGUES, 2014, p. 24) 
 

Embora a teoria tenha alcançado grandes avanços no que define as 

atribuições dos agentes envolvidos na escola, a realidade escolar demonstra a 

necessidade do trabalho frente às concepções destes papéis. Como defende a 

autora (2014, p. 30), no caso do coordenador, para que haja clareza das suas 

atribuições, por ele e por todos os outros atores na educação, a formação 

continuada específica contribui para sua atribuição profissional. Como conclui a 

Prof.A, sua visão sobre o papel do CP ganhou outros horizontes, passando a 

enxerga-lo como auxiliador da prática do professor, o qual define como ―nova 

perspectiva‖ de frente a uma prática mais definida e estruturada. Concordando 

com esta assertiva, o Prof.B também utiliza o termo colaborativo para 

contextualizar sobre o trabalho do coordenador pedagógico.   

Concordando com os colegas, a Prof.C argumenta que o processo 

desenvolvido possibilitou a atuação de um coordenador sempre presente e mais 

próximo às questões da prática. De acordo com a docente, este processo ocorreu de 

forma gradual: ―aconteceu aos poucos, tornou-se natural‖. Deste modo, podemos 

ponderar que as questões inerentes à realidade escolar não alcançam resultados 

instantaneamente, mas é necessário tempo. Tal como defender Lerner (2002, p. 

20) sobre o tempo de ensino e das aprendizagens dos alunos, que embora as 

propostas educacionais para o ensino sejam estruturadas de forma ―linear, 

acumulativa e irreversível‖, o tempo das aprendizagens não ocorre desta forma. 
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Para a autora, as aprendizagens didáticas não são imediatas, o tempo de 

conhecimento ocorre em diferentes perspectivas. Ponderações que nos fazem 

refletir não apenas sobre o ensino e aprendizagens dos alunos, mas também nas 

questões referentes à formação dos profissionais da educação. Como conclui a 

Prof.D, o trabalho do coordenador está voltado a pensar as questões de ensino dos 

alunos seja dentro ou fora da sala de aula. Para a docente, este sempre foi o papel 

do CP, perfil de atuação que necessita de compreensão não apenas por parte dos 

docentes mas também pelo próprio coordenador. 

Quadro 41 - Entrevista com Professores: Questão 05 

Este programa implementou um percurso formativo contínuo em rede, onde os encontros 

aconteciam um a cada bimestre, no próprio espaço escolar. Qual sua opinião sobre este ponto?  

Prof.A Uma excelente iniciativa, já que alcança grande parte do público, enquanto em outros 

formatos a perca em participação dos professores é muito grande. 

Prof.B Avalio como algo bastante criativo, pois na escola reúne professores da mesma região 

que vivem realidades semelhantes. Desta forma todos se sentem mais à vontade para 

interagir. 

Prof.C Algo maravilhoso, pois as falas ali eram de parceiros que estavam no mesmo espaço, as 

dúvidas dos meus colegas as vezes eram as minhas, e as indicações que aconteciam 

incentivavam a mudar alguns hábitos, mesmo com algumas recusas, e na verdade já 

tinha vivido um processo bem parecido no ano de 2009, mas achei muito bom e até sinto 

falta porque processos como esses não deveriam mudar. 

Prof.D Durante todo o processo formativo, pude aprimorar minhas práticas em leitura de forma 

prazerosa e descobrindo as modalidades da leitura que é de grande relevância no 

processo educativo. A leitura sempre fez parte da minha vida, lembro quando estudava 

no interior de Pernambuco, pegava livros velhos da escola e levava para casa. À noite 

tirava um tempo para ele ler uma página do mesmo, o mais interessante era que aqueles 

livros não tinham nada que despertasse interesse em suas leituras. Porém, para mim , 

eram riquíssimos e de grande valor, pois me despertava o interesse pela leitura e foi 

assim que consegui concluir meus estudos e chegar a uma faculdade. Hoje sou formada  

em pedagogia e letras e pós-graduada em educação especial inclusiva, psicopedagoga 

institucional e metodologia em letras. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Os depoimentos das professoras demonstram semelhança sobre os pontos 

de vistas quanto à relevância do processo formativo direcionado em rede para 

aprendizagens e resultados coletivos. Gouveia (2012, p. 105-113) apresenta uma 

pesquisa frente ao tema da formação continuada em contexto, semelhante ao 

processo formativo aplicado em Itupiranga – PA. A proposta acompanhada pela 
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autora possui como foco a formação dos formadores (CP), a aplicação em rede e a 

contextualização da prática docente pelo professor. Em seus resultados, a 

pesquisadora comprova a importância deste processo formativo para os atores do 

sistema educativo, principalmente quando este processo é apoiado e direcionado 

pela Secretaria de Educação. 

Como defende a Prof.A, este tipo de formação alcança melhores resultados, 

porque consegue contemplar um público maior, uma vez que cada escola aplica seu 

processo de formação em contexto. Convicção também defendida pelo Prof.B, que 

descreve este processo como abordagem criativa, onde todos se sentem à vontade 

para interagir. Imbernón (2011)  defende o processo formativo centrado na escola, 

de modo a envolver todos os atores da escola num objetivo comum. 

 
A formação centrada na escola envolve todas as estratégias empregadas 
conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os 
programas de formação de modo a que respondam as necessidades 
definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e aprendizagem em 
sala de aula e nas escolas. (IMBERNÓN, 2011, p. 85) 
 

O depoimento da Prof.C discorre sobre a relevância desta abordagem 

formativa para os processos coletivos, pois reunidos num espaço formativo estavam 

sujeitos discutindo a mesma realidade escolar. A professora afirma que já participou 

de uma proposta formativa semelhante, argumentando que ―processos como esses 

não deveriam mudar‖. 

Por fim, a reflexão feita pela Prof.D aponta sobre a importância deste 

processo para a sua aprendizagem leitora e também a de seus alunos. O impacto foi 

tão valioso para a docente, que rememorou lembranças afetivas de sua infância 

constatando como a leitura pode fazer diferença na vida das pessoas. Relato que 

remete as narrativas de Freire (2011, p. 24), ao relembrar aspectos de sua infância 

que foram fundamentais para sua compreensão de mundo através da leitura.  

Quadro 42 - Entrevista com Professores: Questão 06 

O processo formativo tinha como objeto de estudo o próprio contexto educativo, isto é, relacionava 

a análise das situações de natureza pedagógica local com conceitos teóricos e propostas didáticas. 

Enfatize sua opinião sobre esta concepção metodológica procurando argumentar sobre o que 

sentiu no trabalho com os conteúdos propostos. 

Prof.A No momento da formação tudo parecia lindo, mas o fazer trazia consigo algumas 

dificuldades, tanto com a adequação das modalidades organizativas aos conteúdos 

quanto ao planejamento das ações. 

Prof.B Algumas dificuldades naturalmente surgiram, haja visto que se tratava de algo novo, 
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porém nada que me impedisse de realizar conforme sugerido. Quanto ao objeto de 

estudo voltado ao contexto escolar avalio como um avanço; uma vez que os alunos 

demonstraram maior interesse em participar. 

Prof.C Sim tive, porque era um processo a ser construído e lembro eu muito quando uma 

formadora veio com um assunto e o mesmo não era o que esperávamos, pois parecia um 

conteúdo para alunos com idade maior, rapidamente veio os questionamentos e dúvidas, 

mas aos poucos fui me identificando e melhorando a prática e minhas dificuldades foram 

minimizando. Demorou, mas hoje consigo ter uma visão mais ampla acerca do processo 

vivido. 

Prof.D Sim, todas as formações eram bem elaboradas com o objetivo de chegar até o aluno em 

sala de aula e o mais interessante foi colocá-las em prática. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Neste ponto buscamos abordar sobre a relação entre teoria e prática com a 

finalidade de colhermos impressões, de modo analítico, sobre os conteúdos e 

propostas orientadas nos encontros formativos cuja função é refletir sobre os 

conceitos teóricos na prática. Placco (2014, p. 537) explica que os conteúdos da 

formação devem ter legítima relação com a escola lócus. Para a autora, os 

conteúdos devem ser ―definidos, escolhidos, recortados pelos participantes da 

formação, sob a coordenação e o olhar cuidadoso do coordenador‖ (PLACCO, 2014, 

p. 537). Através de estudos teóricos, compreendemos que o conceito da formação 

em lócus está diretamente ligado com as questões inerentes à escola. Neste 

sentido, embora o professor esteja intimamente ligado à escolha e contextualização 

dos estudos teóricos, colocar a teoria na prática é desafiador.  

Assim como argumenta a Prof.A, ―no momento da formação tudo parecia 

lindo, mas o fazer trazia consigo algumas dificuldades‖. Para a professora , a teoria 

sempre vai se mostrar com uma dinâmica acessível e possível, porém, quando se 

coloca a teoria na prática, o fazer traz consigo complexidades inerentes de cada 

realidade. Em seu depoimento, o Prof.B também ressalta que sentiu dificuldade 

inicialmente, argumentando que, por se tratar de uma abordagem nova para os 

educadores, no início sempre há desafios. Todavia, o docente destaca esta 

modalidade formativa como um avanço ao considerar sobre a ideia do objeto de 

estudo formativo voltado para contexto escolar, pois, assim, tem-se maiores chances 

das ações chegarem na sala de aula. 

Nesta reflexão, a Prof.C relembra uma situação vivenciada durante os 

estudos por ter ocorrido uma compreensão equivocada das propostas. Houve alguns 

conflitos e resistência por sua parte, todavia, após conseguir relacionar os conceitos 
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à sua realidade, foi possível promover um certo interesse e avanços na prática. Tal 

depoimento revela como é importante para o professor encontrar elementos 

referentes à sua prática nos conteúdos didáticos das formações continuadas. Por 

fim, a Prof.D conclui esta análise também confirmando sobre a relevância dos 

conteúdos formativos estarem intimamente relacionado aos contextos da sala de 

aula argumentando que o mais aguardado era colocar os conceitos teóricos 

aprendidos na prática. 

Quadro 43 - Entrevista com Professoras: Questão 07 

Em vários momentos das formações, os formadores enfatizavam que vocês, professores, eram ―co-

autores‖ do processo formativo. Qual é o seu entendimento sobre esta afirmativa?  

Prof.A Meu entendimento é que o objetivo é alcançar o alunado, já que a prática das ações 

propostas acontece dentro da sala de aula e é planejada pelos professores, que seguem 

o direcionamento dos formadores, dessa forma acho o termo adotado corretíssimo. 

Prof.B Concordo. Pois as formações normalmente partem dos relatos de experiências expostas 

pelos professores que participam. 

Prof.C Que éramos cúmplices do processo, sabe, me sentia assim quando vi muito da minha 

prática se transformar. 

Prof.D Acredito que em todo percurso fomos coautores, pois participávamos de forma ativa e 

passiva juntamente com outras pessoas no desenvolvimento desse processo. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Um dos termos bastante usados nos encontros formativos em contexto foi a 

palavra ―co-autores‖. Como observamos nas intenções do projeto, o conceito de co-

autoria estava relacionado com a promoção da ideia de que o docente não era um 

convidado/ouvinte dos encontros formativos, mas um agente fundamental para o 

direcionamento das questões teóricas e didáticas. Tal conjuntura é defendida por 

Imbernón (2011, p. 86) ao argumentar que ―o professor é sujeito e não objeto da 

formação‖. Neste sentido, por mais que os professores chegassem ao ambiente do 

encontro e já encontrassem uma pauta formativa contendo informações com os 

direcionamentos para o desenvolvimento das propostas, para os dados a serem 

utilizados nas pesquisas e reflexões em contexto era fundamental a participação do 

professor. Deste modo, o educador é intitulado como co-autor do processo, como 

defende Imbernón: ―considera-se fundamental que, no momento do planejamento, 

execução e avaliação dos resultados da formação, o professorado participe no 

processo da mesma e suas opiniões sejam consideradas‖ (IMBERNÓN, 2009, p. 

27). Esses objetivos são compreendidos pelos professores. Nesta conjuntura, a 
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Prof.A alega que todo processo formativo gira em torno dos alunos, como previsto e 

analisado nos documentos metodológicos do projeto formativo. A professora conclui 

que as propostas que direcionam os estudos didáticos são encontradas na prática 

de sala de aula e trabalhadas pelos professores. Assim, demonstra grande 

compreensão dos ideais desta proposta. 

Observamos que o objetivo intencionado foi compreendido por alguns 

professores, como demonstrado nos relatos, a exemplo do relato do Prof.D: ―as 

formações normalmente partem dos relatos de experiências expostas pelos 

professores que participam‖. Essa conjuntura também é defendida pelo Prof.B, que 

argumenta que os estudos partem das experiências dos docentes. Contribuindo para 

esta reflexão, trago as palavras de Lukesi (2014, p. 26) ao afirmar que ―em nossas 

múltiplas relações, estamos dialeticamente situados num contexto educacional. 

Todos somos educadores e educandos, ao mesmo tempo. Ensinamos e somos 

ensinados, numa interação contínua, em todos os instantes de nossas vidas‖. Assim, 

fazem-se os educadores na aprendizagem interativa e colaborativa uns com os 

outros, no diálogo com nossos pares, nas experiências e estudos. Nesta conjuntura, 

a Prof.C defende que se sentiu parte do processo, não apenas por ter sua prática 

como tema de estudo, mas por poder transformá-la a partir das reflexões 

levantadas. A Prof.D também conclui, ao defender que sempre se sentiu parte dos 

conceitos formativos, pois era presente no desenvolvimento de todo processo, se 

sentindo e se fazendo responsável. Sendo assim, os depoimentos fazem 

concordância com as citações levantadas. 

Quadro 44 - Entrevista com Professores: Questão 08 

Quais ações de promoção das práticas de leitura dentro e fora da escola foram desenvolvidas a partir 

dos estudos formativos? 

Prof.A Utilizamos todas as modalidades de leitura, adequando aos conteúdos e disciplinas 

trabalhados. 

Prof.B A ampliação da sala de leitura com horário reservado de uma aula semanal para cada 

turma (inserido no planejamento do professor) e a garantia de empréstimo de livros para os 

alunos. 

Prof.C Projetos que envolveram todos os funcionários, trocas de informações a respeito de livros 

lidos e o melhor a participação realmente dos alunos. 

Prof.D Houve encontros formativos que proporcionaram aprendizado no contexto escolar e fora 

dele, como, por exemplo, no contexto escolar tínhamos mais formações em nossa sala de 

aula. Fora da sala de aula era pedido leituras e pesquisas de literaturas que 

proporcionassem o ensino e aprendizagem do aluno. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Considerando o tema comum dos estudos didáticos do projeto ―Formação de 
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Formadores‖, sendo este a Leitura, encaminhamos a reflexão frente ao objeto em 

questão, ponderando sobre as ações de promoção da leitura dentro e fora do 

espaço escolar a partir do desenvolvimento de tal ação. A Prof.A explica que foram 

trabalhadas todas as modalidades de leitura de modo a realizar adequações aos 

conteúdos do currículo e das diferentes áreas do conhecimento. Esta afirmativa faz 

menção ao conteúdo de estudo didático do projeto de formadores, onde foram 

abordadas as modalidades leitura em voz alta, roda de leitura e leitura 

compartilhada. Tais temáticas tiveram como autores centrais Lerner (2002, p. 90) e o 

trabalho da distribuição destas propostas no tempo de sala de aula através das 

modalidades organizativas sugeridas pela própria autora. 

Nesta conjuntura, o Prof.B e o Prof.D relatam que foram inseridos no 

contexto das práticas de leitura em sala de aula, além de propostas que pudessem 

ultrapassar os muros das escolas. Como ressalta a Prof.B, eram práticas sempre 

inseridas ao planejamento do professor. O conceito da Leitura, em seus contextos 

sociais de uso, foi abordado nos encontros formativos através dos estudos de Lerner 

(2002, p. 18). Assemelhando-se a estes ideais, está Brankling (2008, p. 1) que 

defende a argumentativa de que é importante a leitura na escola, pois a leitura faz 

parte do contexto social do aluno. Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), os eixos que 

entregam o componente curricular Língua Portuguesa e que se referem às práticas 

de linguagem são: ―oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e 

análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o 

sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e 

sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses)‖ (BRASIL, 

2017, p. 69). Em se tratando do eixo Leitura/escuta, o documento pontua: 

 
[...] compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa 
do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos 
e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de 
textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e 
acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento, discussão e 
debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no 
contexto de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o 
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. 
(BRASIL, 2017, p. 69) 
 

Entendemos que o seguinte referencial direciona experiências das práticas 

de linguagem voltadas para interação com o outro; o contato com as obras literárias 

e  conhecimentos que promovam aprendizagens das questões sociais. Em nossa 

análise, compreendemos que o trabalho com a Leitura, a partir dos estudos 
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formativos, contempla estas necessidades, pois tendo a realização das modalidades 

de leitura, os alunos puderam interagir entre eles e consigo mesmos, participaram 

de prática literárias, além de terem tido contato com os usos sociais da leitura. Por 

fim, o depoimento da Prof.C revela que este objetivo foi contemplado não apenas 

por parte dos alunos em sala de aula, mas conseguiu ir além, envolvendo docentes 

e funcionários escolares no geral. Trata-se de um depoimento que nos direciona a 

olhar sobre o valor que a leitura exerce na vida das pessoas, sejam crianças ou 

adultos. 

 
[...] ler é uma disponibilidade que você tem, uma capacitação deixar o outro 
entrar no seu interior e modificar sua vida. É um gesto de liberdade mesmo, 
que é saber que o outro que chega, por meio de um texto, vai te modificar, 
vai te incomodar, vai mudar teus princípios, vai propor situações. 
(BELMIRO, 2014, p. 49) 
 

Como defende Belmiro (2014), essas transformações, esse contato com o 

outro, com o mundo ou consigo mesmo ocorre através da leitura. Tal discussão uni-

se ao depoimento da Prof.C, onde podemos validar sobre a importância da leitura 

como ação transformadora. 

Quadro 45 - Entrevista com Professores: Questão 09 

Nesta perspectiva, qual é a sua análise sobre os comportamentos leitores desenvolvidos pelos alunos 

antes e depois da realização deste projeto. 

Prof.A Os resultados para os alunos não foram tão grandes quanto o impacto nas práticas dos 

professores, pois creio que para que esse impacto fosse positivamente mensurado com 

base na clientela final, necessitaríamos de um pouco mais de tempo de consolidação, já 

que inicialmente os próprios professores apresentaram resistência ao modelo formativo. 

Prof.B Percebemos a evolução na prática de leitura dos educandos após diversos professores 

relatarem nas formações o aumento da espontaneidade para ler na sala de aula, tal como 

a constatação de alunos com livros no horário de recreio e mais os registros de 

empréstimos na sala de leitura. Realidade que não se constatava antes do referido 

projeto. 

Prof.C Vi que passaram a se envolver mais com os livros e até a manuseá-los. Era algo que aos 

poucos entrou na rotina diária e isso trouxe melhor aquisição da leitura contextualizada. 

Prof.D Antes do projeto de leitura nas escolas, os discentes não tinham gosto pela leitura. Eles 

liam ou ouviam alguma história mais não se aprofundavam no que liam. Após o projeto 

iniciado, e no decorrer do mesmo, os alunos passaram a ter prazer em ouvir a leitura feita 

pelo professor e despertou neles o gosto pela leitura de forma prazerosa, o que antes eles 

faziam por uma obrigação, hoje fazem por gostarem. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Os depoimentos dos professores revelam um demonstrativo frente às 
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aprendizagens dos alunos no campo das práticas leitoras em dimensão inter-

relacionada com as práticas de uso e reflexão da leitura como previsto na BNCC 

(BRASIL, 2014, p. 71-72). Sendo elas: 

 
Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos 
de divulgação científica e/ou textos jornalísticos que circulam em várias 
mídias; Mostrar-se ou tornar-se receptivo a textos que rompam com seu 
universo de expectativa, que representem um desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se 
nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 
temática e nas orientações dadas pelo professor; (BRASIL, 2014, p. 72) 
 

Experiências que foram promovidas no contexto escolar através dos estudos 

didáticos no projeto ―Formação de Formadores‖. Dalvi (2013, p. 72), explica que ―no 

Ensino Fundamental, a criança passa a acessar outras formas, gêneros e suportes 

da literatura, desapegando-se do papel da memorização pela musicalidade e pela 

repetição rumo à leitura [...]‖. Para a autora, nesta etapa, aos poucos a criança 

passa a depender menos das decisões dos adultos sobre suas escolhas literárias, 

todavia, a mediação dos adultos ainda é fundamental para o acesso das crianças às 

obras literárias. Através dos depoimentos analisados, concluímos que os discentes 

passaram a mostrar-se interessados e envolvidos pela leitura de livros literários ao 

serem receptivos aos textos que rompiam com o seu plano de costume, como, por 

exemplo, a leitura de clássicos infantis, contos de fadas, de fábulas, dentre outros. 

Tal como defende Dalvi (2013, p. 72), sobre a importância ―da biblioteca escolar [...] 

e do trabalho com diversos gêneros escritos, inseridos em situações socialmente 

relevantes‖. 

Neste contexto, o Prof.B e o Prof.C afirmam que os alunos passaram a 

apresentar comportamentos leitores após a implementação das ações do projeto, 

como leitura espontânea em sala de aula, ou nos diversos tempos e espaços da 

escola, também participando de trocas e empréstimos de livros, dentre outras 

atividades. Para Prof.D, os alunos demonstravam ler com sentimento de obrigação, 

sendo que através das experiências literárias promovidas pelas ações formativas os 

alunos passaram a ler por interesse e iniciativa própria. Todavia, a Prof.A ressalta 

que ―os resultados para os alunos não foram tão grandes quanto o impacto nas 

práticas dos professores‖. Segundo a docente, era necessário mais tempo para 

consolidar as aprendizagens das habilidades leitoras trabalhadas, depoimento que 

também faz alusão ao ―tempo de ensino e tempo de aprendizagens‖ (LERNER, 

2002, p. 20). Segundo a professora, elementos como a resistência inicial dos 
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docentes para realização dos conteúdos didáticos estudados, ou seja, por conta da 

própria complexidade do processo. Neste sentido, lembramos que os estudos 

didáticos frente ao tema leitura perpetuaram por três anos consecutivos, mesmo 

assim as discussões não se esgotaram.  

Quadro 46 - Entrevista com Professores: Questão 10 

Os encontros formativos trouxeram o conteúdo leitura explorado em suas diferentes concepções. 

Você conseguiu observar uma diferença no seu comportamento leitor antes e pós participação nas 

formações continuadas? 

Prof.A Com certeza, nunca mais consegui escolher qualquer texto ou obra sem fazer a análise 

de autoria, contextualização da obra e verificar conhecimentos prévios antes de iniciar a 

leitura para os alunos ou com os alunos. 

Prof.B Sim. Muito embora eu já tivesse o hábito de ler antes das formações, despertei para a 

importância de um olhar cuidadoso para o perfil do autor e o contexto da obra. Isso 

realmente enriquece a leitura. 

Prof.C E como! Antes os livros que acompanhavam eram de autoajuda, hoje aprendi a me 

envolver com outros gostos literários e até mesmo ler mais. 

Prof.D Como citei acima, sempre gostei de ler desde muito criança, o que eu não tinha era 

oportunidade de aprimorar meus conhecimentos de leitora. Com esse projeto, proporcionou 

novos conhecimentos referente ao modo de ler e como ler, e colocarmos em prática essas 

modalidades de leitura. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

Os depoimentos confirmam que todos os professores desenvolveram uma 

relação mais genuína e valorativa com a leitura literária, após a participação no 

projeto ―Formação de Formadores‖. Paulino e Cosson (2009, p. 70) discutem sobre 

―letramento literário na escola‖, afirmando que este processo ocorre através das 

experiências literárias. 

 
Em suma, operando com a liberdade da linguagem, dando palavras à 
liberdade humana, a experiência da literatura proporciona uma forma 
singular, diferenciada, de dar sentido ao mundo e a nós mesmos. É por isso 
que o contato com a literatura é tão fundamental ao desenvolvimento do ser 
humano. (PAULINO; COSSO, 2009, p. 70) 
 

Os depoimentos dos professores promovem esta compreensão a respeito da 

importância das experiências literárias para os sujeitos, não apenas para a sua 

formação didática mas também para a sua formação humana. Ponderamos, em 

especial, estas experiências no contexto da escola, afinal, quando temos 

professores leitores há maiores chances dos nossos alunos serem leitores 

(ROUXEL, 2013, p. 28-29). Como observado no relato da Prof.A, que vislumbra os 
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avanços alcançados no que refere as suas práticas de leitura literária, ao 

argumentar que o resultado dessa transformação é direcionado às propostas 

desenvolvidas com os alunos. O prof.B explica que, embora já tivesse contato 

contínuo com os diversos tipos de leituras literárias, as formações proporcionaram-

lhe um olhar mais apurado para os elementos que envolvem o contexto do livro. 

Nesta conjunção, a Prof.C também explica que sempre possuiu o hábito de leitura, 

porém estava focada nos gêneros de autoajuda. Para a mesma, a participação nos 

encontros de formação despertou-lhe em pontos relevantes. Neste sentido, 

compreendemos que a conquista de um espaço para realização das formações 

continuadas teve significativo impacto, além de positivo, na relação entre a equipe 

docente, além de lhes proporcionar uma visão mais apurada sobre as práticas de 

leitura desenvolvidas no espaço escolar. 

 
O possível é fazer o esforço de conciliar as necessidades inerentes a 
instituição escolar como propósito educativo de formar leitores e escritores, 
é possível gerar condições didáticas que permitam pôr em cena [...] uma 
versão escolar da leitura e da escrita mais próxima da versão social (não 
escolar) dessas práticas. (LERNER, 2002, p. 21) 
  

Concluindo este tópico, a Prof.D argumenta que desde sua infância já 

desenvolvia práticas de leitura literária no seu cotidiano, todavia, lhe ―faltava‖ tempo 

para exercer tais práticas. Através do depoimento, podemos considerar como se 

torna significativo um espaço para estas experiências literárias, promovendo, assim, 

os letramentos literários, como discutido por Paulino e Cosson (2009, p. 70). 

 

5.2.4 A Professora Formadora – Pelo olhar da criadora do projeto 

No decorrer desta pesquisa discorremos sobre o projeto ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖ em Itupiranga no 

Pará. Apresentamos suas diretrizes e fundamentos, o processo de implementação e 

realização das ações formativas, as avaliações, produções e concepções dos 

participantes. Neste contexto, ainda no processo introdutório deste estudo, 

mencionamos que este projeto fora escrito por uma professora mestre em Educação 

que, tendo a proposta abraçada pela Secretaria de Educação, quando empossada 

como diretora de ensino e pesquisa, também se tornou responsável por sua 

aplicação e desenvolvimento.  

Por questões de ética cientifica, a professora formadora também terá sua 
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identidade resguardada, assim, nesta pesquisa, estará identificada como Formadora 

Y. Nesta conjuntura, através da apresentação e análise dos dados, em diversas 

questões, podemos observar os sujeitos participantes deste estudo fazendo menção 

à professora formadora sempre com adjetivos que expressam os sentimentos de 

admiração e gratidão. Assim sendo, nesta subseção apresentamos e analisamos o 

questionário respondido pela própria professora formadora, tendo como foco central 

possibilitar um momento de escuta de sua fala, com isto, trazendo pareceres e 

informações que integram nossos objetivos de pesquisa, ao apresentarmos ao leitor 

as diretrizes e procedimentos para implementação do projeto de formadores. Para 

tal fim, a composição e análise dos questionários, utilizamos os mesmos 

fundamentos dos outros questionários, sendo estes baseados nos estudos de 

Guerra (2014), Manzini (2003), dentre outros. 

Quadro 47 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 01 

Gostaríamos que você se apresentasse mencionando sua formação acadêmica e um breve 

histórico profissional. 

Sou Pedagoga, Especialista em Tecnologia, Linguagens e Educação Inclusiva e também no Ensino 

de Ciências e Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Mestre em Educação. Tenho 20 

anos de experiência profissional com atuação na Educação Básica e Ensino Superior, como docente 

do Ensino Fundamental, EJA e do Curso de Pedagogia (PARFOR pela UFPA e UNIFESSPA); 

coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental e EJA, tutora na Educação a Distância no curso 

de Pedagogia (UNIASSELVI), técnica de SEMED, gestora educacional (atuação como Diretora de 

Ensino, Formação e Pesquisa) e formadora de professores e coordenadores pedagógicos. Nesta 

última função se soma 15 anos. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

O contexto desta pesquisa conduz a um relato preciso frente às experiências 

profissionais da professora formadora e idealizadora do projeto. O depoimento na 

questão 01 aponta o vasto currículo da professora no campo da Educação, 

perpassando por várias etapas da docência e coordenação pedagógica da 

Educação Básica até alcançar a docência do Ensino Superior. Consideramos este 

elemento bastante relevante, uma vez que tendo atuado como professora e 

coordenadora pedagógica em diferentes contextos, ampliando não apenas suas 

aprendizagens teóricas e acadêmicas, como mencionado em suas capacitações, 

mas demonstrando-se um itinerário valoroso de experiências e conhecimentos 

quanto à própria realidade do professor atuante em sala de aula. 

Em nosso ponto vista, embora a professora Formadora Y possua 
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experiência nos contextos do Ensino Superior, bem como títulos como especialista e 

mestre, os elementos significativos que desencadearam a ispiração de um desenho 

de plano formativo, tal como o projeto de ―Formação de Formadores‖, veio de sua 

visão constituída da docência ao campo das formações continuadas. A análise 

demonstra que esta relação genuína entre teoria e prática revela sobre a 

importância dos professores investirem em estudos acadêmicos, mesmo após a 

conclusão da formação inicial (a graduação). De tal modo, também possam ser 

valorizados por suas conquistas academicas, além de serem incentivados a 

encontrar formas de propagar suas aprendizagens na realidade da prática escolar.   

Quadro 48 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 02 

Como ocorreu seu ingresso na função de diretora de ensino, formação e pesquisa no 

município desta pesquisa? 

Eu já havia atuado na rede de ensino municipal entre os anos de 2001 à 2008, tempo que estive na 

liderança e elaboração de programas de formação continuada para professores e coordenadores 

pedagógicos, os quais tiveram repercussão exitosa, evidenciada por avaliações externas (a exemplo 

da Prova Brasil a da avaliação realizada por encomenda do Instituto Avisa Lá- SP) e internas, feito 

por professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos. Além disso, estas experiências 

venceram premiações nacionais: O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores venceu o 

Prêmio Além das Letras em 2004, ganhando o destaque da região Norte; O programa de formação 

continuada para coordenadores pedagógicos foi finalista do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 

do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa – INEP/MEC; uma coordenadora pedagógica de rede 

de ensino municipal ganhou o Prêmio Educador Nota 10 na categoria escola, promovido pela 

Fundação Victor Civita. Foi em razão de toda essa trajetória e dos resultados alcançados em relação 

ao processo pedagógico que fui convidada pela gestão municipal a assumir a Diretoria de Ensino, 

Formação e Pesquisa, em 2017, para liderar a gestão pedagógica da rede.  

 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Neste ponto, julgamos pertinente evidenciar sobre as formas de ingresso do 

professor no contexto de direção de ensino nos órgãos de educação municipal, 

tendo como referência a experiência da professora formadora participante deste 

estudo. Como podemos ponderar na análise do questionário, antes da realização do 

projeto ―Formação de Formadores‖ nos anos de 2017 a 2019, a Formadora Y já 

havia participado da elaboração e desenvolvimento de programas de formações 

continuadas de professores e coordenadores pedagógicos, ações premiadas tanto 

no contexto municipal como nacional. Em suas palavras, a docente acredita que seu 

itinerário e experiência profissional tenha sido base elementar que fundamentou sua 

escolha para atuar na liderança da direção de ensino em rede. Ponto que converge 
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com nossa análise na questãe anterior (Questão 01), sobre a importancia de orgãos 

educacionais valorizarem e incentivarem os investimentos dos professores em seus 

campos de trabalho e em seus estudos. Neste sentido, evidenciamos esta atitude 

louvável por parte dos gestores educacionais municipais, quando estes consideram 

os componentes currículares, experiência e proposta de trabalho como quesitos 

para um servidor ocupar cargos considerados de liderança de modo a valorizar os 

esforços dos professores em seus trabalhos nos campos de suas atuações, 

formações e desenvolvimento de pesquisas. 

Morin (2015, p. 25) considera que em nosso percurso ―é preciso tomar 

decisões e, para isso, fazer escolhas. O que o pensamento complexo ensina é estar 

consciente de que qualquer escolha constitui um desafio‖. Diante das ponderações 

do autor, entre investir no que se acredita, ocasionam-se desafios a serem 

superados. Assim, a professora Formadora Y acreditou e investiou em seus sonhos 

almejados no campo da Educação, e como observados em sua narrativa, alcançou 

resultados qualificados positivamente através das avaliações internas e externas. 

Reconhecemos que estas conquistas são mensurações significativas, primeiro por 

propagarem o nome da cidade como exemplo no que se refere a ações no campo 

da Educação, por outro lado, por reconhecermos na história da Formadora Y uma 

representação dos professores e educadores do município de sua atuação. Como já 

mencionado, as ações na educação não se fazem no modo isolado, mas coletivo. 

Sendo assim, todos os resultados no processo educacional são consequência de 

grande investimento por parte daqueles que fazem parte da educação. O trabalho da 

Formadora Y agrega o processo que os educadores têm investido na educação do 

município, desde os professores e gestores mais antigos aos mais recentes. 

Celebrar e divulgar tais ações educativas pode incentivar municípios localizados em 

regiões interiores do Brasil a acreditarem e valorizarem suas propostas de trabalho, 

de modo a divulgá-los pelo mundo. 

Quadro 49 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 03 

Quais foram os parâmetros e referenciais que serviram de base para fundamentar seu plano de 

trabalho e/ou plano de ação na gestão pedagógica em rede? 

Os parâmetros e referenciais orientadores do trabalho na Gestão Pedagógica da Rede na função de 

Diretora de Ensino, Formação e Pesquisa partiram de cinco frentes principais, sendo: 

1- Os saberes da experiência construídos mediante a prática de ação-reflexão-ação ao longo da 

minha trajetória profissional, em especial o envolvimento com processos de formação continuada de 
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professores e coordenadores pedagógicos; 

2- Os saberes elaborados a partir da pesquisa acadêmica, em curso de especialização e 

Mestrado em Educação, os quais focalizaram a perspectiva de formação continuada sistêmica, 

envolvendo coordenadores, professores e alunos. 

3- Análise de experiências documentadas de outras realidades, as quais apresentam resultados 

expressivos em relação as aprendizagens significativas dos alunos, que é a principal razão de todas 

as ações e iniciativas educacionais; 

4- Levantamento de informações e dados da realidade e análise dos mesmos, os quais 

evidenciaram questões problemáticas, sendo: índices precários na aprendizagem dos alunos, 

especialmente em relação a formação leitora; ausência de formação continuada de professores em 

rede, sendo muito esporádicas; coordenadores pedagógicos sem identidade profissional definida, 

ausência de um planos de gestão do ensino da rede municipal e escolas trabalhando de forma 

isolada e fragmentada sem diretrizes pedagógicas e curriculares comuns a rede.  

5- Aporte teórico pautado em pesquisadores e autores do cenário nacional e internacional que 

oferecem contributos relevantes para pensar a proposta que gostaria de implementar, isto é, uma 

gestão pedagógica e de aprendizagem, tomando esta como elemento central e balizador, e estruturar 

uma rede de formação sistêmica situada nas questões locais, sendo permanente e continuada, 

articulada aos contextos profissionais, com vistas a criação de uma cultura colaborativa interna à 

cada escola, entre as escolas e na rede como um todo.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

De forma bastante pontual, organizada e clara, a professora formadora 

menciona todos os integrantes que serviram de sustento para construção dos seus 

planos de trabalho. Para a professora, todo contexto fora fundamentado nos ideais 

de suas experiências através da ação-reflexão-ação, saberes direcionados ao 

trabalho na relação entre teoria e prática. O mencionado termo fora empregado por 

alguns estudiosos como Freire (2021, p. 40), Imbernón (2009, p.7), dentre outros. 

Nesta conjuntura, a professora ressalta que seus trabalhos foram fundamentados 

por meio dos saberes construídos através do seu itinerário profissional e acadêmico, 

elementos que influenciaram o investimento nas investigações frente aos estudos de 

outras realidades que evidenciaram boas experiências no campo das formações 

continuadas. 

As aprendizagens construídas conduziram a uma prática reflexiva de modo a 

realizar um trabalho investigativo dentro de sua própria realidade educacional. Tal 

cenário é defendido por Imbernón (2011, p. 77): ―Esse modelo requer que o 

professor identifique uma área de interesse, colete informações e, baseando-se na 

interpretação desses dados, realize as mudanças necessárias no ensino‖. Seus 

estudos frente às análises documentadas de outras realidades, levantamento de 
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informações e dados de sua própria realidade, além de aporte teórico pautado em 

pesquisadores e autores do cenário nacional e internacional, a capacitaram na 

construção de seus planos de trabalho.  

Quadro 50 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 04 

Para apresentar o projeto “Formação de Formadores” no município de sua aplicabilidade foi 

reunida toda equipe educacional da rede. Nos conte um pouco sobre o projeto. 

Antes da apresentação do projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de 

aprendizagem‖ para toda a rede reunida, aconteceram algumas atividades que considero importante 

descrever. Realizamos um encontro com gestores envolvendo o Secretário de Educação, toda equipe 

SEMED, diretores escolares e coordenadores pedagógicos para começar a estabelecer uma 

aproximação e vínculos com eles e levantarem suas angustias e dificuldades, além de apresentar e 

discutir a perspectiva e possibilidades da proposta formativa em torno do Programa Formação de 

Formadores. Nesta ocasião, estabelecemos um momento de escuta, em que ouvi pela voz dos 

diretores e coordenadores pedagógicos quais suas aflições, necessidades, desafios e sugestões do 

que consideravam pertinente para uma possível formação continuada na rede. Ainda neste encontro, 

os coordenadores pedagógicos responderam à Pesquisa Inicial. Os dados produzidos no encontro 

com os gestores e a Pesquisa Inicial feita com os coordenadores foram analisados e vários aspectos 

problematizados no Projeto de Formação. Posteriormente, este foi lido e discutido com toda equipe 

de formadoras e incorporados os ajustes sugeridos por elas. Da mesma forma, a proposta foi 

compartilhada internamente com todo a equipe da Diretoria de ensino, Formação e Pesquisa, 

composta pelos departamentos de Ensino Urbano, Educação do Campo e Formação Continuada e, 

após consensuada, foi apresentada para a equipe da gestão executiva do município e para a Rede 

de ensino em uma reunião no evento de lançamento organizado com este fim. O lançamento do 

Projeto para a rede aconteceu com o propósito de compartilhar a perspectiva de trabalho a ser 

implementada e, sobretudo, mobilizar e envolver a rede no processo, tendo em vista se tratar de 

estrutura que, necessariamente, envolve todos os atores do processo educacional, com papel ativo e 

na corresponsabilização dos percursos de ensino e de aprendizagem e seus resultados. Muito 

embora, o espaço e formato de um evento dessa natureza seja insuficiente para a apropriação acerca 

do que envolve a construção de uma cultura colaborativa de trabalho e formação, foi importante para 

inaugurar o processo e compartilhar os objetivos em relação a estruturação de uma rede formativa 

cíclica no ensino municipal, de modo a articular aos contextos profissionais de coordenadores 

pedagógicos e professores, sendo permanente e continua, tendo cada escola como lócus da 

formação com vistas à qualificação das práticas pedagógicas, fortalecimento das equipes locais e 

criação de oportunidades mais significativas de aprendizagem para os estudantes. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

Os conhecimentos levantados a partir da questão 04 possibilitaram 

alcançarmos informações complementares aos dados registrados através da 

pesquisa de campo. Isto, porque, em todo contexto da observação participativa 

foram coletados dados no que concerne ao evento de apresentação do projeto em 
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30 de março até o seu encerramento no final de 2019, oferecendo explanações ao 

leitor dos direcionamentos entre estes dois intervalos de tempo. Mediante o exposto, 

a resposta da referida questão apresenta elementos quanto aos direcionamentos 

efetuados antes da reunião extraordinária de apresentação à comunidade docente. 

Neste sentido, podemos vislumbrar os procedimentos metodológicos iniciais, as 

ações de comunicação entre os sujeitos envolvidos, os elementos fundantes para 

escrita documental até o contexto de seu desenvolvimento. 

Em sua declaração, a Formadora Y relata que, antes do evento de 

apresentação do projeto de Formadores, já foram realizadas algumas atividades 

para planejamento e direcionamento, ações como o encontro com gestores 

educacionais (secretário de educação, toda equipe SEMED, diretores e 

coordenadores escolares). Tal ato objetivou propor um entrosamento entre os pares, 

além de oportunidade para aplicação das primeiras estratégias de pesquisa quanto 

ao levantamento de dados sobre a realidade em que o projeto seria aplicado. Nesta 

conjuntura, a formadora ressalta que o encontro também intencionou estabelecer 

momentos de escuta aos sujeitos representantes do contexto escolar, considerando 

que suas vozes são elementos fundamentais para dar ―vida‖ ao projeto escrito, pois 

representam suas especificidades. Quanto aos dados coletados, a professora 

formadora explica que foram elementos que fomentaram o diálogo inicial, 

demonstrando que neste encontro fora discutido com os participantes as 

possibilidades para formação em rede. Como descrito em seu relato: ―[..] 

estabelecemos um momento de escuta, em que ouvi pela voz dos diretores e 

coordenadores pedagógicos quais suas aflições, necessidades, desafios e 

sugestões do que consideravam pertinente para uma possível formação continuada 

na rede‖.  

Baseados no depoimento, observamos que, após a realização do encontro 

entre gestores educacionais, as informações foram coletadas, sintetizadas e 

analisadas com a participação do grupo de formadoras. Ao passo seguinte, estes 

dados foram encaminhados para serem correlacionados à proposta de trabalho e 

levados para discussões e ponderações coletivas com a participação do grupo de 

formadoras e equipe de ensino e pesquisa da SEMED. Tendo concluído a etapa 

anterior, a proposta de trabalho adaptada à realidade de sua aplicação novamente 

retorna ao encontro coletivo com os representantes dos gestores municipais para 

ponderações e reflexões. 
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As informações contextualizadas são bastante significativas, pois apontam 

que a Formadora Y organizou um programa de formação continuada flexível de 

modo a ser adaptado às questões inerentes com as informações coletadas da 

realidade educacional do município em questão, criando-se assim o projeto 

―Formação de Formadores: construindo redes colaborativas de aprendizagens‖. 

Confirma-se que previamente à apresentação do projeto de formadores a todo corpo 

docente municipal se fizeram necessárias ações de planejamento, estudo, pesquisa, 

articulação. Demonstra-se, assim, que este é um processo laborioso e significativo, 

ao provar que o projeto não se trata de um documento sinônimo de ―receita45‖, mas 

um documento flexível e norteador que direciona um plano formativo de participação 

colaborativa. Tal questão é identificada nos estudos de Imbernón (2009, p. 42), ao 

pontuar que ―é mais estimulante para a inovação educativa unir a formação a um 

projeto de trabalho, não o contrário (fazer a formação e, posteriormente, elaborar um 

projeto)‖. 

Das assertivas observadas quanto à promoção das ações colaborativas, 

temos como exemplo a reunião inicial com os gestores educacionais, que convida 

para participação toda equipe da SEMED e não apenas o departamento de ensino 

pedagógico. Nesta perspectiva, propõe-se considerar sobre o trabalho colaborativo 

no campo da educação numa dinâmica em que todos possam se sentir 

responsáveis pelos resultados das aprendizagens dos alunos, mesmo aqueles que 

não estão em sala de aula.  

Levando esta análise especificamente ao campo escolar, Placco e Souza 

(2012, p. 26) argumentam que ―[...] trabalhando em parceria, os gestores escolares 

se tornam mais capazes de articular o grupo de professores, para que esse grupo e 

cada um dos professores se mobilize e se comprometa com a melhoria do trabalho 

pedagógico da escola‖. Neste sentido, as autoras defendem que esta dinâmica 

promove novos significados para a prática escolar, através da participação 

colaborativa num processo formativo contínuo, ocorre ―[...] o desenvolvimento e a 

ampliação da consciência de todos os atores educativos da escola sobre seus 

compromissos como educadores: a melhoria do trabalho pedagógico na escola‖ 

(PLACCO, SOUZA, 2012, p. 26). 

                                                 
45

 Receita em seu sentido de ―fórmula‖ para o preparo de ―alguma coisa‖.  
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Quadro 51- Entrevista com a Formadora Y: Questão 05 

Quais foram as estratégias iniciais para implementação desta proposta? Quem são os 

colaboradores envolvidos? 

- Um encontro inicial com representantes das escolas e gestores educacionais (SEMED) e escolares, 

para escuta e levantamento de informações acerca da realidade, respeitando um princípio aprendido 

com Freire de que para instituir alguma coisa é necessário partir do que está instituído. Além disso, 

apresentar e discutir perspectivas para a gestão pedagógica e formativa da rede, bem como começar 

a envolver e gerar implicação desses atores no desenvolvimento do processo. 

- Pesquisa inicial aplicada aos coordenadores pedagógicos, visando levantar indicadores sobre o que 

compreendia seus saberes e fazeres; entender como funcionava sua rotina profissional no interior da 

escola, bem como suas maiores dificuldades para que ajustar as ações da formação a ser realizada 

em diálogo direto e horizontal com suas reais demandas e necessidades. Para tanto, a pesquisa 

inicial contemplou cinco dimensões, sendo: formação, qualificação e experiência profissional; função 

e atividades realizadas na rotina profissional na escola; compreensão sobre o foco e alcance de sua 

atuação; o que pensam e/ou sabem sobre os pressupostos que fundamentam sua atuação; suas 

necessidades, projeções e expectativas sobre a formação específica a ser iniciada por meio da 

Formação de Formadores. 

- Elaboração do projeto Formação de Formadores: constituindo redes colaborativas de 

aprendizagens. 

- Leitura, discussão e ajustes no Projeto de Formação com a equipe de formadoras. 

- Apresentação do projeto para o representante do executivo municipal e sua equipe gestora. 

- Lançamento do Projeto formação de Formadores em evento com todos os professores, diretores, 

coordenadores, orientadores tanto da sede do município como da zona rural. Estava também toda 

equipe Semed, vereadores, Prefeito Municipal e outros convidados. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

O contexto do relato demonstra com detalhes pontuais como ocorreram os 

direcionamentos iniciais para a realização do projeto de formadores, corroborando 

com informações trazidas na questão anterior (Questão 04). Os dados revelam as 

ações que direcionam à um plano formativo que considera a realidade do contexto 

de seu desenvolvimento. Como defendemos neste estudo, as discussões teóricas 

combinadas com as explanações sobre a experiência formativa de formadores 

podem servir de norte para outros educadores construírem seus planos formativos 

em lócus, pois acreditamos que as ações produzidas no contexto da escolar devem 

ser evidenciadas para inspirar outros educadores. 

Outro ponto destacado pela Formadora Y como elemento fundante das 

estratégias de sua efetivação trata-se das ações de reflexão e trabalho conjunto 

frente à coleta e análise dos dados locais, além de envolver os sujeitos do cenário 

da educação básica nos contextos e direcionamentos da proposta formativa. Esses 



186  

elementos são defendidos por Gouveia (2014, p. 44), ao argumentar que ―para a 

escola ser vista como um lócus de formação permanente‖, é preciso que toda rede 

se mobilize.  Ainda segundo Gouveia (2014, p. 44), ―a perspectiva colaborativa da 

formação, diferentemente e individualizada, implica na criação de condições que 

favoreçam um trabalho colaborativo, o que demanda esforços conjuntos de todos os 

atores educacionais em prol da qualidade de ensino‖. A autora defende que pensar 

o processo colaborativo no que se refere à formação continuada docente e a 

formação em lócus requer, de fato, a participação nas ações colaborativas entre as 

escolas e as secretarias de educação. Gouveia (2014) nos lembra de que todo este 

movimento possui como foco central um ensino de qualidade aos nossos alunos; 

interesse este também previsto nos objetivos do projeto ―Formação de Formadores‖. 

Quadro 52 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 06 

Sabemos que muitos coordenadores pedagógicos participantes do projeto de “Formação de 

Formadores”, pouco antes de iniciarem suas experiências na coordenação, atuavam como 

professores. Neste contexto, o que legitima o CP para função de formador de professores? 

Embora a experiência como docente seja bem importante para a atuação na coordenação 

pedagógica, não é suficiente, pois o trabalho do coordenador demanda saberes específicos e 

diferentes dos requeridos para atuação em sala de aula. O coordenador responde diretamente pela 

articulação e gestão do processo pedagógico da escola, o que implica articular as demandas e 

atividades pedagógicas, mediar a formação continuada dos professores e acompanhar as 

aprendizagens dos alunos. Essas frentes de atuação acontecem de forma imbricada e o que deriva 

de ação/atividade de cada uma delas tem caráter formativo ou potencialmente formativo, por esta 

razão dizemos que o coordenador pedagógico é, principalmente, um formador da equipe. Vale 

ressaltar que fazer a formação na escola não significa se responsabilizar de forma única pela 

formação continuada docente. Significa que é responsável por uma das modalidades de formação, a 

que acontece no interior da escola e tem como núcleo central a prática pedagógica – o saber fazer 

docente acerca da própria prática. Significar organizar momentos deliberados para a análise, reflexão 

e qualificação do fazer de sala de aula, a partir de problemas reais sentidos pelos docentes e que tem 

vinculação direta com a possibilidade de melhorar as oportunidades de aprendizagens dos alunos. 

Uma perspectiva de formação que toma a prática para a reflexão, mas é totalmente apoiada e 

sustentada por elementos teóricos. Para ser formador de professores, há saberes específicos que 

concorrem para essa atuação, como os relacionados à processos de formação continuada em termos 

de princípios, respeitos as reais necessidades dos professores, orientações metodológicas, 

estratégias formativas, aprendizagem do professor, visto que na formação continuada em contexto 

este não é meramente aluno e sim profissional. É também importante o domínio de conhecimentos 

didáticos que permeiam a relação entre professor, aluno e objeto de conhecimento, além de questões 

que podemos considerar transversais como liderança, relacionamento interpessoal e cultura 

colaborativa. Esse papel do coordenador pedagógico, enquanto mediador e formador da equipe 
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docente, tem a ver com uma perspectiva de prática pedagógica assentada no diálogo, interação entre 

os pares, partilha de saberes, enfim numa cultura colaborativa e, que portanto, precisa ser 

intencionalmente projetada e vivenciada, pois embora tudo isso possa ocorrer informalmente na 

escola, sua projeção é altamente potencializada quando ocorre de forma deliberada, por isso a 

atuação do coordenador nessa direção é tão fundamental. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

A Formadora Y explica que o papel do coordenador exige saberes e 

entendimentos íntegros à função, tal como articular o processo pedagógico na 

escola, mediar a formação continuada do professor, acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos, dentre outros. Em seu relato, a formadora argumenta 

que ―essas frentes de atuação acontecem de forma imbricada e o que deriva de 

ação/atividade de cada uma delas tem caráter formativo ou potencialmente 

formativo‖, significa dizer que muitas ações já realizadas no contexto escolar são de 

caráter formativo.  

 
O trabalho do professor-coordenador é fundamentalmente um trabalho de 
formação continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos 
professores e sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e 
sobre as dificuldades que encontram para desenvolver seu trabalho, o 
professor-coordenador está favorecendo a tomada de consciência dos 
professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar 
em que atuam. (GARRIDO, 2015, p. 9) 
 

Garrido (2015) usa o termo ―professor-coordenador‖ em referência ao fato de 

que o coordenador antes de ser CP é um professor. Neste alinhamento, como 

defende a Formadora Y, se constituir enquanto formador também exige uma 

formação continuada específica. Pimenta (2012, p. 19) argumenta que ―a identidade 

não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo 

de construção do sujeito historicamente situado‖, compreensão que fundamenta a 

ideia de que se torna significativo um processo formativo que contribua para 

formação profissional dos sujeitos em seu contexto de atuação. Neste sentido, ―o 

fato é que a atuação do coordenador como formador remete à reflexão de quem 

forma o formador‖ (GOUVEIA, 2012, p. 49). Em seu depoimento, a formadora 

pontua sobre a importância da capacitação do formador para lidar com as questões 

inerentes a este campo. Gouveia (2014, p. 60) ressalta que, ―ao assumirem seus 

postos nas escolas, as coordenadoras não se tornam formadoras de um dia para o 

outro‖, toda formação docente ocorre através de um processo, pois, para se fazer 

formador, o CP também precisa passar por um processo de formação continuada.  

Neste sentido, compreendemos que o papel do formador é de mediação 
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formativa, pois formar significa propiciar a autodescoberta. É um processo de 

construção de saberes coletivamente, em que a prática e a teoria se entrelaçam, 

uma questionando ou respondendo a outra.  Refletindo sobre o termo ―formar 

professores‘‖, Placco e Silva (2015, p. 25) argumentam que o ―[...] formar favorece 

uma postura crítica diante das múltiplas interpretações e ações que têm sido 

desenvolvidas na formação de professores‖. As autoras direcionam nosso olhar a 

esta perspectiva formativa mais ampla, em que seus paradigmas não são tomados 

como padrões únicos, mas planejados e organizados de acordo com as 

necessidades em questão. 

 
É importante destacar que se entende formação continuada como um 
processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em 
múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou 
treinamentos, e que favorece a apropriação de conhecimentos, estimula a 
busca de outros saberes e introduz uma fecunda inquietação contínua com 
o já conhecido, motivando viver à docência em toda a sua 
imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo. (PLACCO; 
SILVA, 2015, p. 27) 
 

Tal reflexão é discutida por Imbernón (2009, p. 44-45), que argumenta que 

―a formação permanente deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional do professorado potencializando um trabalho colaborativo para 

transformar a prática‖. Neste cenário, a Formadora Y ressalta que ser formador não 

significa ser o único responsável pelo processo formativo docente, mas que ações 

se deem de forma intencional pelos agentes escolares. 

Quadro 53 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 07 

Se a experiência em Itupiranga com o projeto “Formação de Formadores” puder servir de 

inspiração para outras realidades educacionais, o que considera importante que estas 

instâncias compreendam para pensar uma proposta íntegra às suas realidades? 

A elaboração e concretização do projeto Formação de Formadores têm sustentação em bases 

conceituais, metodológicas e também uma expertise em decorrência das experiências e estudos 

anteriores, tendo como núcleo e movimento a formação continuada sistêmica e colaborativa em rede. 

É uma forma de conceber a educação, sua gestão e a formação continuada que pode ser aplicada 

sim em outras realidades, para tanto, é necessário compreender os aspectos orientadores, dinâmica 

de implementação e gestão. Trata-se de um processo de desconstrução e (re)construção de uma 

cultura educacional, envolvendo prática pedagógica, formação continuada e gestão da aprendizagem 

e isso a partir de um movimento coletivo e colaborativo, envolvendo os diferentes atores do processo 

educacional. Isso tudo envolve uma ―arquitetura‖ em cadeia redistributiva e cíclica, tendo como ponto 

de partida todo seu percurso e ponto de chegada a aprendizagem dos alunos. Empreender um 

trabalho dessa natureza supõe uma base de conhecimento que fundamente e dê sustentação e 
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transpor concretamente em ação. E, muito além disso, exige coragem para construir possibilidades 

enfrentando as condições reais, isto é, ―esperançar‖, no sentido freiriano, mesmo sem as condições 

adequadas. Conhecer esta experiência através de análises documentadas da mesma é certamente 

uma forma de inspirar e oferecer dispositivos para a sua possível efetivação em outras realidades, 

claro, considerando o que é específico aos contextos destas. Nesse sentido, esta pesquisa que será 

materializada na dissertação de mestrado, tem o potencial de oferecer uma contribuição relevante ao 

apresentar as particularidades, desdobramentos e resultados do referido Projeto, inclusive 

alicerçando dispositivos para possíveis políticas públicas neste campo. 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Em seu depoimento, a Formadora Y confirma que o projeto ―Formação de 

Formadores‖ pode servir de inspiração e alicerce para o desenvolvimento de 

propostas de formação continuadas em outras realidades. Ressaltando que a 

materialização da experiência, através do texto dissertativo desta pesquisa, amplia 

as possibilidades para que outras realidades possam conhecer esta experiência, 

bem como, tal material possa servir de reflexões para políticas públicas neste 

campo. Como descrito, o projeto possui alicerce em sua fundamentação teórica e 

metodológica, além de sabedorias acumuladas das experiências da formadora em 

sua prática no campo da Educação. Semelhantemente aos princípios descritos, 

encontramos nos estudos de Gama e Terrazzan (2012) ponderações sobre 

princípios que norteiam a formação em lócus. Os autores levantam três fundamentos 

que baseiam o processo de formação em contexto: 

 
[...] a formação continuada de professores em serviço fundamenta-se em 
três teses: (1) o local da formação a ser privilegiado é a própria escola; (2) 
todo o processo de formação continuada deve ter como referência os 
saberes dos professores; (3) a necessidade de reconhecer, nos processos 
formativos, as diferentes etapas de desenvolvimento docente [...] (GAMA; 
TERRAZZAN, 2012, p. 128) 
 

A expressão ―ressignificar‖ foi bastante utilizada neste estudo, isto porque 

nos documentos metodológicos do projeto em questão o termo se faz presente 

frequentemente. Nesta questão, encontramos no depoimento da professora 

formadora elementos que fazem referência ao sentido deste verbo, uma vez que 

ressiginificar significa atribuir novos significados a algo. Ponderando-se a este 

contexto, o relato exprime que esta proposta ―trata-se de um processo de 

desconstrução e (re)construção, envolvendo prática pedagógica, formação 

continuada e gestão da aprendizagem46‖. Tais elementos são defendidos por 

                                                 
46

 Fragmento da fala da Formadora Y – Questão 07 
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Imbernón (2009, p. 43) ao argumentar que ―uma nova formação deve estabelecer 

mecanismos de desaprendizagem para tornar a aprender (aprender a desaprender 

complementar ao aprender a prender)‖. 

Assim, em nossa análise, compreendemos que este projeto vislumbra as 

ressignificações dos saberes. Não se trata de apresentar uma ideia pronta, de modo 

a sugestionar que o que antes era feito, estava errado; mas, se trata de descontruir 

o que já se sabe, reconstruir, podendo ampliar horizontes, abandonar precedentes, 

refazendo outros. Enfim, um processo de ressignificações de saberes. Tal 

conjuntura corrobora com os objetivos encontrados no folder de apresentação do 

projeto ―Formação de Formadores‖, onde se lê sobre a reconceitualização das 

práticas pedagógicas docentes, almejando uma educação de qualidade e avanços 

frente às aprendizagens dos alunos, centro de todo processo. 

Como ressaltado no depoimento, intenciona-se o desenvolvimento deste 

processo, todavia, que seja ―um movimento coletivo e colaborativo‖. Neste ponto, 

mais uma vez encontramos referência à gestão democrática, conceito que não 

significa oferecer liberdade aos sujeitos a direcionar seu contexto educativo da forma 

que lhes convém, mas sim direcionar as ações com propósito comum, pois os 

interesses e decisões devem ser coletivos, tendo como foco um ensino de qualidade 

para os alunos. Tais pontos são defendidos por Paro (2017), ao explicar que, 

quando se vislumbra um ensino público de qualidade que compreenda a gestão 

democrática, considera-se que aqueles que têm seus direitos respeitados também 

saberão respeitar os direitos do próximo.  

 
Da mesma forma, na medida em que a prática leva ao aprendizado político, 
é possível apostar, também, que aquele que tem seus direitos respeitados 
(pelo menos) dentro da escola, fazendo-se sujeito de relações democráticas 
na situação de ensino, estará mais predisposto a relacionar-se 
democraticamente e a defender seus direitos de forma mais convincente na 
sociedade em geral. (PARO, 2017, p. 97) 
 

A professora formadora ressalta que implementar uma proposta formativa 

como esta é possível, mas, para isto, é necessária compreensão frente aos 

aspectos orientadores. As orientações descritas no depoimento da Formadora Y 

corroboram com as propostas defendidas por ALMEIDA (2012, p. 10-13) e que são 

contextualizadas nesta pesquisa. Segundo a autora, para construir uma proposta 

formativa, é necessário planejamento, um projeto bem definido e estruturado, 

conteúdos claros, avaliação e entrelaçamento entre os objetivos, conteúdos e 
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procedimentos. Sendo assim, são necessários investimentos e estudos, mas, como 

evidenciado no relato da Formadora Y, também é preciso coragem! Afinal, a 

realidade da educação, em especial do ensino público aqui discutido, é desafiadora. 

Muitas vezes, sonhos são podados. Nem sempre haverá oportunidade e condições 

adequadas ou mesmo um sistema educativo municipal que ofereça espaço e/ou 

subsídio para realização de propostas formativas, afinal, cada realidade é uma 

realidade própria.  

Nesta lógica, se torna significativo tecer uma relação entre os trabalhos 

didáticos com as propostas externas às realidades do contexto escolar e o aluno 

real, ―o desafio parece ser, portanto, a articulação entre o local e o global; entre os 

marcos teóricos mais amplos e o cotidiano‖ (CUNHA, 2013, p. 9). Acredita-se que o 

contato com as concepções teóricas e evidências da prática educacional 

documentada se torne elemento impulsionador para outros educadores, servindo de 

base de reflexão e subsídio para pensarem as propostas formativas no contexto 

educacional. 

Quadro 54 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 08 

Qual o referencial teórico que embasou a construção deste projeto? 

As principais: Rui Canário, Francisco Imbernón, Antonio Nóvoa, Paulo Freire, a coleção de livros ―O 

coordenador Pedagógico‖ organizada por Vera Placco e Laurinda Almeida, Vera Maria Candau, Delia 

Lerner, Material do PROFA, Pesquisa da Fundação Carlos Chagas sobre o coordenador pedagógico, 

Maria da Graça N. Mizukami, Edgar Morin, Rosaura Soligo e Guilherme do Vaz Toledo Prado, 

Rodrigues e Esteves, Diretrizes e documentos oficiais e minha dissertação de mestrado. 

      Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Nesta questão, a professora pesquisadora descreve os referenciais teóricos 

que foram fundantes para elaboração e desenvolvimento do projeto ―Formação de 

Formadores‖. Analisando as indicações apresentadas, observamos que grande 

parte dos autores mencionados foram abordados nesta pesquisa a partir das 

discussões teóricas. Além destes, buscamos referenciar outros estudiosos de modo 

a desenhar um diálogo interativo entre diversos pontos de vistas.   

Quadro 55 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 09 

Quanto a dinâmica das ações formativas do projeto, como ocorria o acompanhamento dos 

coordenadores pedagógicos por parte das formadoras? 

O acompanhamento feito pelas formadoras aos coordenadores é parte da metodologia do 

desenvolvimento do projeto tendo em vista seu desdobramento e concretização no interior de cada 

escola, tendo o/s coordenador/es da escola como os formadores da equipe docente. Essa sistemática 
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é inerente à perspectiva de formação colaborativa, em que formadoras se colocam como parceiras 

dos coordenadores, apoiando o desenvolvimento das ações nas escolas, corresponsabilizando-se 

igualmente pelos resultados. A dinâmica de acompanhamento tinha o seguinte desdobramento: após 

os encontros coletivos dos formadores (formadoras do projeto e coordenadores pedagógicos), a 

formadora responsável por acompanhar a escola se reunia com os coordenadores de lá, previamente 

ao encontro a ser realizado por estes com suas equipes de professores, a fim de discutir possíveis 

questões que se apresentavam como dúvidas, aprofundar algum estudo, fazer antecipações em 

relação ao encontro como forma de contribuir para os coordenadores construírem  maior segurança, 

enfim, apoiar o desenvolvimento de competência de formador ao coordenador na condição de 

parceira com mais experiência. Durante a realização do encontro na escola, a formadora se fazia 

presente também na condição de parceira apoiadora, mas quem conduzia o encontro era os 

coordenadores. Somente quando a contribuição da formadora se fazia pertinente para colaborar com 

o grupo na discussão, reflexão ou entendimento de alguma questão, ou mesmo por solicitação do/a 

coordenador/a pedagógico/a, era feito intervenção direta no encontro.  Além do momento na escola, o 

acompanhamento também acontecia durante os encontros coletivos com os coordenadores, quando 

havia atividades em pequenos grupos ou grupos por escolas, cada formadora participava, mediava, 

problematizava questões em discussão e estudo, entre outras ações. 

Todo o percurso de acompanhamento era registrado pela formadora, sendo esta prática também um 

dos elementos intrínsecos da Formação de Formadores, tanto  para documentar, produzir a memória 

do processo, orientar a devolutiva a ser feita ao coordenador em momento posterior, fornecer 

elementos para a reflexão do desdobramento da formação, suas possíveis fragilidades, necessidades 

de mudança, novas inserções, enfim, o registro refletido da prática dos coordenadores se constituía 

em matéria prima da formação. Esses registros ainda serviam para a produção dos relatórios 

reflexivos da formadora.   

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Neste ponto, a professora formadora corrobora quanto às alegações 

refletidas neste estudo sobre o processo de acompanhamento das formadoras aos 

coordenadores pedagógicos. Com prioridade nas especificações dos detalhes da 

ação, o depoimento pondera sobre as questões que objetivam, intencionam e 

lideram esta proposta, de modo que o leitor tenha compreensão dos princípios 

estruturantes seguidos. Segundo a Formadora Y, o acompanhamento feito pelas 

formadoras aos coordenadores faz parte da metodologia do desenvolvimento na 

aplicação do projeto formativo. Na perspectiva da formação colaborativa (SOUZA; 

PLACCO, 2012, p. 26), tal conceito é integrado à ideia da proposta das formadoras 

se colocarem como parceiras dos CPs. Mais uma vez o termo ―corresponsabilidade‖ 

aparece nas perspectivas do projeto em questão, do modo a fazer relação com a 

proposta colaborativa. Giordan e Hobold (2016) contextualizam sobre a ótica do 

trabalho colaborativo: 



193  

 
É preciso uma colaboração consciente e um compromisso coletivo para a 
mudança, para que esse tipo de formação se torne uma prática nos 
espaços escolares. Implica em uma luta dos docentes para quererem 
aprimorar seu trabalho e melhorar o ensino aos estudantes. (GIORDAN, 
HOBOLD, 2016, p. 10) 
 

O depoimento da formadora apresenta a dinâmica de acompanhamento das 

formadoras aos coordenadores de forma descritiva, estrutural e clara. Conforme 

seja, de acordo com os estudos teóricos e pesquisa de campo, analisamos que todo 

conceito se trata de uma proposta formativa flexível, podendo ser habituada a cada 

realidade intencionada. 

Quadro 56 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 10 

Durante os encontros de formação no espaço escolar, as formadoras sempre mencionavam 

que os professores eram “co-autores do processo formativo”. O que quer dizer esta 

afirmativa? 

Representa o entendimento de que o professor, no decorrer do processo desenvolvido, ocupou lugar 

de protagonista e não de beneficiário da formação. Os aspectos desafiadores ou problemáticos do 

ponto de vista pedagógico, e a partir do reconhecimento deste pelos próprios professores, se 

configuram em matéria prima da formação. A prática pedagógica foi tomada como objeto de análise e 

reflexão pelos professores no percurso mediado pelos coordenadores, nas escolas e na rede como 

um todo. A possibilidade de pensar sobre o saber fazer da sala de aula no local onde é efetivado com 

vistas a sua tomada maior de consciência para possíveis ressignificações é uma forma do professor 

ocupar este espaço de coautoria da formação. O percurso da formação, ao longo dos três anos, ao 

tomar questões problemáticas vivenciadas pelos próprios professores como focos de estudo buscou 

construir respostas para suas necessidades. A formação esteve a todo tempo vincula ao contexto 

profissional, como uma espécie de extensão do que é feito na sala, só que numa direção: favorecer o 

professor a pensar sobre esse fazer e qualificá-lo, isto é, construir outros parâmetros a partir do que 

percebe que precisa ser modificado para oferecer oportunidades cada vez mais qualificadas de 

aprendizagens aos alunos. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

A Formadora Y defende que o professor foi protagonista do processo 

formativo no projeto ―Formação de Formadores‖, conjuntura que os descreve como 

―co-autores‖ do processo. Isto porque, segundo a Formadora Y, os processos que 

direcionavam as ações e conteúdos formativos eram trazidos da realidade 

vivenciada pelos docentes em sala de aula.  Imbernón (2011, p. 21) transita na 

reflexão sobre as propostas de inovações educativas que são encaminhadas aos 

docentes, porém, estas não envolvem o professor no seu processo de construção. 

Todavia, são os professores responsabilizados para pô-las em prática e também 

avaliados quanto aos resultados da aplicação das propostas.  Para Imbernón: 
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O professor ou a professora não deveria ser um técnico que desenvolve ou 
implementa inovações prescritas, mas deveria converter-se em um 
profissional que deve participar ativa e criticamente no verdadeiro processo 
de inovação e mudança, a partir de e em seu próprio contexto, em um 
processo dinâmico e flexível. (IMBERNÓN, 2011, p. 21) 
 

Dito isto, avaliamos que a Formadora Y propõe ideais de acordo com as 

concepções de Imbernón (2011) em sua afirmativa de que o professor não deve 

receber a responsabilidade apenas de executor das propostas formativas, mas sim 

ser reconhecido como autor do processo. Este cenário também é enfatizado por 

Carvalho e Rangel (2009):  

 
[...] em muitas propostas e/ou reformas educacionais, o professor é 
concebido como antagonista, ou seja, é visto apenas como um mero 
executor de programas oficiais, sem uma visão crítica sobre tais programas. 
Ao conceber o professor como sujeito apolítico, destituído de 
conhecimentos, de desejos, de vontades, os sistemas educacionais 
obliteram a visão, não levando em consideração que os professores são, 
em última instancia, os principais protagonistas no processo de 
implementação das políticas educacionais. (CARVALHO; RANGEL, 2009, p. 
127) 
 

Nesta conjuntura, a Formadora Y sustenta ponderações sobre a reflexão do 

professor sobre a própria prática como instrumento para autonomia docente nos 

processos formativos. Placco (2012, p. 68) clarifica que ―a reflexão do professor 

sobre a sua própria prática docente estaria na base das transformações das 

relações entre essas dimensões e na base da transformação das relações 

pedagógicas e pessoais com seus alunos, na sala de aula‖. Neste sentido, para a 

formadora Y, a ―matéria prima‖ que alimentava o contexto reflexivo formativo se dava 

da própria prática pedagógica através da análise e reflexão entre os pares. Essas 

são ponderações que validam a ideia da formação continuada no próprio contexto 

escolar, pois aproxima a formação continuada às questões inerentes a realidade 

docente. Tais elementos são justificados por Placco (2014) no Encontro Nacional de 

Didática e Ensino, em que pondera quanto ao contexto da formação centrada na 

escola.  

 
A formação centrada na escola se dá no âmbito das interações 
estabelecidas no cotidiano escolar, no contexto da organização escolar, que 
prevê momentos para a troca de experiências e saberes, em decorrência de 
relações de confiança, compromisso, desejo de aprofundamento de 
conhecimentos e responsabilidade mútua pelos processos e resultados 
alcançados. (PLACCO, 2014, p. 535) 
 

Santos (2019, p. 94) argumenta que ―[...] a reflexão crítica implica um olhar 
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sobre si próprio e sobre a práxis. Bem sabemos que a práxis não é individual, ao 

contrário disso, acontece em um tempo e espaço sociais e envolve diferentes 

membros‖. Como defende a autora, a prática crítica reflexiva pelo docente é uma 

importante tendência formativa, pois, como mencionado, a práxis envolve diferentes 

sujeitos e a reflexão sobre ela deve ocorrer de forma planejada e com propósito, 

considerando as questões que envolvem o aluno, tal como ocorreu no processo de 

formação continuada de formadores. 

Quadro 57- Entrevista com a Formadora Y: Questão 11 

O tema comum que direcionou os estudos dos conteúdos didáticos durante o projeto de 
formadores foi “Leitura”. Neste sentido, o que motivou a escolha desta temática? 

Havia indicativos relacionados a precariedade na formação leitora dos alunos na rede 

municipal como um todo, apontados tanto pelos índices de avaliações externas como o IDEB  

e o SISPAE  como por professores e gestores em conversas mais informais, inclusive dados 

apontados no projeto de formação. Entretanto, para gerar o reconhecimento da necessidade de 

investimento neste contexto formativo, de modo que todos os atores do processo educativo se 

implicarem, se envolvessem efetivamente e se corresponsabilizassem conjuntamente, seria 

necessário um processo de levantamento de dados e informações diretas das escolas, seguido 

de análise para o conhecimento empírico da realidade. E assim foi feito, isto é, realizamos 

uma sequência de atividades de cunho investigativo formativo que desembocou na 

constituição da problemática compartilhada - preocupação e investimento na formação leitora 

de alunos, assim como dos professores e demais atores. Assim, com base em fatos e dados 

analisados, a leitura se constituiu em prioridade. A seguir a síntese da sequência de atividades 

realizadas para a configuração e definição do contexto de formação. 1 – Indicativos iniciais 

das questões problemáticas mais recorrentes em relação a aprendizagem dos alunos em cada 

escola, pelos coordenadores pedagógicos, entre os quais a leitura apareceu de forma 

recorrente.  2 – Discussão das problemáticas apontadas e discussão de qual se colocava como 

prioritária, sendo a formação leitora a eleita.  3 – Realização de um exercício feito pelos 

coordenadores (proposto no 2º encontro de formadores) de listar as práticas de leitura 

realizadas pelos professores na escola em que coordena (1º momento) e, posteriormente, 

relacionar as finalidades das respectivas práticas (2º momento). 4 – Estudo com os 

coordenadores, por meio de vídeos e textos, sobre as práticas de leitura e o trabalho com estas 

na escola, visando uma aproximação teórica com o objeto de formação definido como 

prioritário (leitura). Este estudo possibilitou o contato com aspectos elementares para o ensino 

com sentido desta na escola, bem como para problematizações acerca da complexidade desta 

e dos equívocos cometidos pela escola em sua abordagem. 5 – Realização da avaliação inicial 

nas escolas acerca da leitura (diagnóstico), feita pelos coordenadores, para identificar a 

situação da formação leitora dos alunos, por meio de entrevista realizada com estes (Em 

contexto de trabalho/escola). 6 – Tabulação das entrevistas feitas aos alunos, organizada por 

etapa ou segmento do Ensino Fundamental (Em contexto de trabalho/escola). 7 – Análise dos 

dados da tabulação, observando alguns aspectos pontuados na orientação fornecida pelas 

formadoras no sentindo de identificar: revelações em relação a formação leitora dos alunos no 

contexto da escola; aprendizagens evidenciadas em relação a formação leitora dos alunos; 

relações entre a formação leitora dos alunos evidenciada e o trabalho com a leitura feito pelos 

professores; comportamentos leitores dos alunos. Dessa análise foi gerado um registro escrito 

com as constatações e conclusões do coordenador (Em contexto de trabalho/escola). 8 – 

Socialização e discussão da análise feita pelos seus pares no encontro de formação com 
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coordenadores, considerando os aspectos observados e novas reflexões e ampliação do olhar 

sobre os dados das entrevistas feitas aos alunos, mediante questões colocadas pela formadora 

nessa atividade; organização de uma análise coletiva comum por etapa e segmento em 

pequenos grupos (segundo encontro). 9 – Socialização das sínteses conclusivas de cada grupo 

e organização, por etapa e segmento, do marco situacional da formação leitora dos alunos da 

rede de ensino municipal (segundo encontro). 10 – Teorização acerca da forma equivocada 

que a escola aborda e ensina a leitura, por meio do estudo orientado e discussão de texto 

científico e o estabelecimento de relações entre as questões apontadas neste com os aspectos 

da realidade constantes no marco situacional sistematizado coletivamente. 11 – Estudo 

orientado de textos que discutem a perspectiva de ressignificação do trabalho com a leitura na 

escola. 12 – Vivência de situação de dupla conceitualização enfocando a imersão em uma 

situação de leitura com sentido e a posterior reflexão sobre a estruturação e composição da 

mesma. Posteriormente, processo semelhante foi realizado em cada escola através de encontro 

de formação com os professores, sendo que em cada escola foram analisados os seus próprios 

dados e informações. Podemos afirmar então que o entendimento comum acerca da existência 

da problemática relacionada ao ensino da leitura entre os coordenadores e professores ocorreu 

permeado por nuances formativas, viabilizado por uma sequência de situações articuladas e 

encadeadas progressivamente em distintos tempos e espaços. Vale destacar que a discussão 

acerca da formação leitora dos alunos contemplou toda a rede de ensino municipal, isto é, 

suas diferentes etapas e modalidades e todos os professores das mais diferentes áreas e anos. 

A leitura foi trabalhada como uma responsabilidade coletiva e não apenas de um único 

professor. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Como demonstrado no depoimento, não se chegou a escolha do tema 

Leitura por decisões individuais ou por escolhas generalizadas de ―cima para baixo‖. 

Diferente disto, para escolha dos conteúdos didáticos dos encontros formativos 

foram considerados dados das avaliações externas da localidade em questão, além 

de levantamento de informações sondadas em contextos pelos próprios agentes 

escolares, como coordenadores e professores. Demonstra-se que fora realizada 

uma ―sequência de atividades de cunho investigativo formativo que desembocou na 

constituição da problemática compartilhada‖47. Neste sentido, o leitor desta 

pesquisa, através do depoimento da formadora, tem acesso a citação desta 

sequência de atividades que foram realizadas, informação que pode servir de base 

norteadora e reflexiva para pensar planos de propostas de pesquisa para 

levantamentos de dados frente às realidades escolares. Gouveia (2014) defende 

que todas as problemáticas vivenciadas pelos professores no contexto da escola 

devem ser pensadas e consideradas mediante um processo formativo, como 

                                                 
47

 Fragmento da Fala da Formadora Y – Questão 11 
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explana abaixo: 

 
[...] os problemas que as professoras enfrentam no dia a dia estão 
vinculados ao ensino ou à aprendizagem escolar de determinados 
conteúdos e, para elas, é muito relevante encontrar interlocução formativa 
para refletir sobre o conhecimento didático e sobre as melhores condições 
de ensino, para incidir em uma melhor qualidade de aprendizagem dos 
alunos. (GOUVEIA, 2014, p. 5). 
 

A Formadora Y conclui que ―a leitura foi trabalhada como uma 

responsabilidade coletiva e não apenas de um único professor‖. Neste sentido, todos 

foram envolvidos nos estudos e ações referentes ao tema Leitura, conseguindo 

alcançar grandes resultados, como demonstrado abaixo: 

Quadro 58 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 12 

12. Qual é o referencial teórico que embasou os estudos sobre as práticas de leitura? 

 Katia Lomba; 

 Delia Lerner;  

 Teresa Colomer; 

 Isabel Solé; 

 Roxane Rojo; 

 Alguns documentos curriculares. 

    Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Nesta questão acompanhamos também as referências da Formadora Y, que 

serviram de base teórica para fundamentar a construção dos conteúdos dos estudos 

didáticos relacionados à leitura no projeto de Formadores. Em nossa análise 

documental, encontramos indicativos de alguns autores que foram apresentados nos 

encontros formativos através dos estudos didáticos. Neste sentido, também nos 

aprofundamos nos estudos dos autores identificados, apresentando como referencial 

teórico no percurso desta dissertação. 

Quadro 59 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 13 

Em seu ponto de vista, nos três anos de desenvolvimento do projeto foram alcançadas as 

metas esperadas quanto aos objetivos do projeto? 

Sim, foram alcançadas. Entretanto, precisaria de tempo para aprofundamento e consolidação, visto 

que os objetivos da Formação de Formadores são ousados e desafiadores no tocante à 

institucionalização de outra cultura formativa e de gestão da aprendizagem. Isso demanda tempo 

para consolidar e precisa ser vivificado coletivamente, sob pena do movimento de mudança 

enfraquecer e outras rotinas ocuparem espaços. 

    Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

A Formadora Y afirma que as metas estabelecidas e previstas no projeto 
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―Formação de Formadores‖ foram alcançadas. Todavia, argumenta que seria 

necessário mais tempo para efetivação de alguns ideais. Essa alegação concorda 

com os depoimentos de alguns coordenadores pedagógicos e também com os 

depoimentos dos professores participantes desta pesquisa. O depoimento da 

formadora ressalta sobre a questão temporal frente às ações no campo da 

Educação. Segundo ela, é necessário tempo para que as ações previstas no projeto 

sejam consolidadas: ―Isso demanda tempo para consolidar e precisa ser vivificado 

coletivamente‖, disse a entrevista.  

Quadro 60 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 14 

Quais foram as principais ações/conquistas alcançadas pelo município, no campo da 

Educação, através da implementação do projeto “Formação de Formadores”? 

Profissionalização do coordenador pedagógico com identidade de formador e corporificação da 

atuação na escola nessa perspectiva, ou seja, o coordenador pedagógico passou a articular e mediar 

a formação continuada dos professores na escola. Um resultado muito significativo foi o 

autoreconhecimento do coordenador pedagógico com identidade definida e sentimento de 

pertencimento à uma categoria profissional articulada ao posicionamento de corresponsabilização 

pelos percursos e resultados do sistema de ensino como um todo. Cada escola da rede passou a ser 

o lócus principal da formação continuada docente com encontro mensal. Isso configurou uma Nova 

cultura na estrutura da rede municipal de ensino, onde cada escola se transformou em centro de 

formação continuada de seus professores com encontros mensais, regulares e sistemáticos, 

abordando questões da prática pedagógica vivenciada pela equipe local. E, em decorrência, o 

reconhecimento e valorização da escola como uma comunidade em que todos (e não apenas os 

alunos) aprendem e crescem. Estreitamento dos vínculos afetivos e relacionamento interpessoal mais 

solidário em cada escola.  Foi perceptível a elevação da autoestima dos professores, coordenadores 

e demais servidores, em razão dos acolhimentos feitos nos momentos da formação e humanização 

dos relacionamentos. Ampliação do repertório leitor dos coordenadores, professores e da proficiência 

leitora dos alunos. Melhoria nos índices de aprendizagens: ainda em 2017, o IDEB apresentou 

avanço em relação ao exame anterior (de 3.6 em 2015, subiu para 3.9 em 2017). Em 2018, o 

resultado do exame do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SISPAE) mostrou um 

significativo avanço no nível de proficiência dos alunos de 4º e 8º anos. No 4º ano, em matemática, o 

avanço foi de 4,1 pontos e no 8º ano 15,2. Em Língua Portuguesa, o avanço foi de 3,8 no 4º ano e 12 

no 8º ano. O nível de proficiência aumentou significativamente em relação aos exames anteriores, 

alcançando inclusive o melhor resultado de todas as edições. Maior participação na cultura letrada 

por educadores e educandos. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Ao rememorar sobre as metas que foram planejadas para implementação do 

projeto de ―Formação de Formadores‖, a Formadora Y nos traz pontuações das 

ações alcançadas, sendo elas: A consolidação da identidade do coordenador, 
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considerando suas atribuições na escola e seu papel como formador do professor 

através da formação continuada; Consolidar também o espaço da escola como lócus 

da formação continuada docente, promovendo uma nova cultura formativa na 

estrutura da rede municipal de ensino; A escola como espaço de aprendizagem, não 

apenas dos alunos, mas de todos os sujeitos educativos; O estreitamento dos 

vínculos entre os pares, fosse entre Semed e escolas, CP com professores, 

professores com professores; Ampliação do repertório leitor dos coordenadores, 

professores e da proficiência leitora dos alunos; Melhoria nos índices de 

aprendizagens. 

Muitos dos pontos alcançados foram traçados como propósitos descritos nos 

referenciais metodológicos do referido projeto, evidenciando assim um itinerário 

valorativo frente ao contexto da educação. Quanto aos dados mencionados, 

consideramos sobre a importância do espaço formativo no lócus escolar como 

ferramenta para construção e valoração da identidade docente, tornando a escola 

um laboratório de grandes aprendizagens da comunidade docente num ritmo 

contínuo de construção de saberes que ponderam visando o grande foco central, 

que está na qualidade do ensino dos alunos. 

 
A consciência de que se possui um saber que está em permanente 
construção faz com que se busque saber mais e, na convivência, 
educadores e educandos, juntos, inacabados e conscientes do 
inacabamento, curiosos, abertos à procura, sujeitos e não objetos do 
processo exercitam cada vez mais a capacidade de aprender e de ensinar. 
(CEZAR, 2020, p. 1249 -1250) 
 

A Formadora Y destaca que, das metas alcançadas, a ampliação do 

repertório leitor dos alunos, professores e educadores foi uma valorosa vitória. 

Transformar e promover o contato com a leitura, não apenas dos alunos e 

professores, mas de toda comunidade escolar, incluindo funcionários e família, não 

é tarefa simples. Para isto, se torna necessário e importante oferecer esse contato, 

fosse nas áreas escolares, sociais e culturais, dentre outros campos. Tal missão, de 

fato, vai muito além do poder da escola. Seria necessário uma ação conjunta entre 

governos, Educação e órgãos sociais. Como pontua Pimenta e Lima (2012, p. 12), 

―o desafio é educar as crianças e jovens propiciando-lhes um desenvolvimento 

humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que adquiram condições para 

fazer frente às exigências contemporâneas‖. 

Todavia, a escola pode dar os primeiros passos para desenvolver uma 
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comunidade de leitores e escritores que saibam fazer usos de tais habilidades em 

suas verdadeiras potencialidades. Afinal, as instituições educacionais possuem 

autonomia para desenvolverem ações de práticas de leitura que envolvam as 

comunidades escolares. Como, por exemplo, desenvolver momentos de apreciação 

literária, realizar atividades de interesse e envolvimento entre pais e alunos, 

oportunizando para a comunidade o acesso à biblioteca da escola. Fazer uso da 

leitura na escola, assim como se lê em sociedade, dentre outras iniciativas. Essas 

convicções são defendidas por Lerner (2002): 

 
O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorram 
aos textos buscando respostas para os problemas que necessitam resolver 
[...] o necessário é fazer da escola uma comunidade de escritores que 
produzam seus textos para mostrar suas ideias, para informar sobre fatos 
que os destinatários necessitam ou devem conhecer [...] onde ler e escrever 
sejam instrumentos poderosos que permitem repensar o mundo e 
reorganizar o próprio pensamento. (LERNER, 2002, p. 17-18)  
 

Freire (2005, p. 90) idealiza que ―Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar‖. Por esta reflexão 

freireana, consideramos que os sonhos na Educação podem ter o poder de 

transformação quando colocados em prática. Mas, como bem pontua o autor, 

quando pronunciamos nossos ideais, existem desafios, pode haver relutância. 

Todavia, a esperança por aquilo que acreditamos deve conduzir as ações no campo 

da Educação. No relato da Formadora Y podemos apreciar a cativante experiência e 

seus resultados, acreditando que no chão da educação pública é possível ações 

transformadoras. 

Quadro 61 - Entrevista com a Formadora Y: Questão 15 

Quais os principais desafios para implementar um projeto formativo neste contexto, seja por 

parte da Secretaria de Educação Municipal ou por iniciativas autônomas das escolas? 

A nível conceitual, foi desconstruir práticas educativas enraizadas e relacionadas ao trabalho com a 

leitura. Para tanto, a adoção de estratégias formativas dialógicas para evidenciar como as práticas 

pedagógicas eram concretizadas e como repercutiam nas aprendizagens dos alunos gerando, assim, 

o reconhecimento da necessidade de mudança. Desmotivação dos educadores. Para fazer a 

formação ter sentido para coordenadores e professores, o princípio central desta foi vincular-se à 

abordagem do que está, de fato, circunscrito ao trabalho concreto desses sujeitos para gerar 

implicação. O que foi certeiro fazendo com que o percurso da formação e mudança se configurasse 

em interfaces de um mesmo processo. Equipe da SEMED reduzida. Infraestrutura insuficiente, 

entretanto, desenvolvemos as ações mesmo de frente com as condições reais existentes, construindo 
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alternativas para viabilizar as ações. Extensão territorial do município na zona rural de difícil acesso, 

especialmente no inverno. A coragem, parceria e implicação da equipe fez a diferença para 

chegarmos até as escolas rurais. Ausência de recurso financeiro para aquisição de materiais 

bibliográficos. Praticamente todo o material teórico foi do meu acervo pessoal, além de ter comprado 

vários livros com recursos próprios. 

    Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

O depoimento da Formadora Y discorre sobre os desafios que assolaram a 

implementação do projeto de formadores. Segundo ela, a nível conceitual, o desafio 

inicial foi o trabalho para conseguir reunir diversos saberes teóricos, unindo-os às 

suas experiências sobre a prática educativa, de modo a vislumbrar uma proposta de 

formação continuada que pudesse exercer as práticas pedagógicas em campo, 

cujas ações repercutissem positivamente nas aprendizagens dos alunos. Em suas 

análises, a formadora cita que uma dificuldade encontrada trata da desmotivação 

dos educadores em relação a formação continuada. Isto, porque, promover um 

processo formativo, sendo ele em rede ou em lócus, é desafiador, pois mexe com 

práticas, com convicções, com realidades e suas problemáticas. Deste modo, os 

professores podem ser resistentes e/ou se sentirem desestimulados a participarem, 

não apenas dos encontros presenciais, mas também quanto à realização das 

propostas. Por isso, como defende a formadora, o processo precisa ser 

desenvolvido de modo a cativar os participantes, sejam eles professores, 

coordenadores pedagógicos, dentre qualquer agente da Educação que seja 

integrante deste decurso. Que seus saberes sejam valorizados e os professores 

tenham lugar de voz, além de protagonismo, conforme defendido por Fusari (2009): 

 
É preciso que os educadores sejam valorizados, respeitados e ouvidos – 
devem expor suas experiências, ideias e expectativas. É preciso também 
que o saber advindo de sua experiência seja valorizado; que os projetos 
identifiquem as teorias que eles praticam e criem situações para que 
analisem e critiquem suas práticas, reflitam a partir delas, dialoguem com 
base nos novos fundamentos teóricos, troquem experiências e proponham 
formas de superação das dificuldades. (FUSARI, 2009, p. 22) 
 

Nesta conjuntura, promover e implementar uma cultura formativa continuada 

no campo da Educação vai além de concepções teóricas e aspirações genuínas. 

São necessárias infraestrutura, investimento financeiro, logística, aporte técnico, 

pedagógico, administrativo e social. De fato, é necessário um verdadeiro movimento 

em rede. 



202  

5.3 Implicações frente às ações formativas em uma escola pública em 

Itupiranga-Pa: direções no contexto pandêmico 

Neste ponto da pesquisa, escolhemos uma única escola pública participante 

do projeto de formadores, uma vez que o contexto pandêmico implicava redução dos 

contatos presenciais entre os sujeitos e a pesquisadora. A intenção foi ouvir e 

coletar informações frente às implicações formativas no lócus escolar durante o 

período do final de 2021.  

A escola eleita foi escolhida entre os participantes que se disponibilizaram a 

responder os questionários, sendo ela identificada neste estudo como EMEF Martha 

Medeiros. Sendo assim, seu contexto biográfico, como questão referente à estrutura 

e organização institucional e pessoal, é descrito na subseção ―5.2.1.1 Perfil das 

escolas‖. Portanto, nos concentramos nas implicações, organizações e perspectivas, 

frente às ações formativas, no contexto pandêmico, através da fala dos professores 

e coordenador pedagógico. Informações contextualizadas nas subseções seguintes. 

 

5.3.1 Implicações no âmbito das ações formativas no contexto pandêmico 

através do olhar dos sujeitos escolares 

No prefácio de apresentação da obra ―A educação em tempos de 

pandemia‖, Ribeiro (2020, p. 4) enfatiza que, para a educação, precisou de se 

ressignificar desde a comunidade docente e discentes até pais e responsáveis por 

estes alunos. O autor conclui que, ―logo, essa ressignificação faz premente, que nos 

adaptemos a essa ‗nova realidade‘, esta que se instaurou em nosso cotidiano [...]‖ 

(RIBEIRO, 2020, p. 4). Certos disto, a EMEF Martha Medeiros estabeleceu em seu 

Plano de Trabalho48 o objetivo geral: ―Contribuir no trabalho pedagógico e 

funcionamento escolar, com objetivo de promover momentos que propiciem 

envolvimento dos docentes, gestores, pais e discentes no aperfeiçoamento da 

qualidade do processo de ensino aprendizagem em tempos remotos‖. Com base no 

referido material, observamos que os planos definidos direcionavam como propósito 

atrair os discentes para a permanência na escola, mesmo em contexto pandêmico, 

considerando o direito à Educação.  

Dentre este ponto, observamos no Plano de Ação da instituição o foco nas 

ações democráticas de modo a envolver a comunidade nas atividades e decisões 

                                                 
48

 O Plano de Trabalho Da EMEF Martha Medeiros*, na proposta emergencial ao contexto 
pandêmico, nos foi disponibilizado através da pesquisa participativa em contato com o arquivo digital. 
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escolares, além de ações que promoviam aproximação entre família e escola. 

Percebemos que as propostas pedagógicas estavam atentas ao contexto em 

questão, direcionando o olhar nas novas possibilidades de ensino, como os recursos 

para o ensino remoto, propondo práticas que possam garantir as aprendizagens dos 

alunos. Estes são elementos expressados através das metas estabelecidas no 

plano: 

Quadro 62 - Plano de Ação EMEF Martha Medeiros 

QUADRO DE METAS: 

 Aumentar o número de matrículas; 

 Assegurar a permanência dos alunos, reduzindo a reprovação e a evasão escolar; 

 Atualizar o PPP da escola envolvendo a comunidade escolar; 

 Tornar transparente os gastos da unidade escolar; 

 Observar o diagnóstico dos alunos, viabilizando melhor atendimento ao educando; 

 Proporcionar momentos com a família dos discentes e com a comunidade, por meio de 

palestras educativas, datas comemorativas, entre outros eventos culturais; 

 Reorganizar o currículo para atender à necessidade da flexibilização curricular dos anos letivos 

2020/2021; 

 Possibilitar a interação com os alunos/família preocupando-se o máximo possível em 

resguardar o vínculo destes com a escola nesse tempo de pandemia; 

 Orientar e acompanhar os professores por meios digitais e presenciais com escalonamento 

quanto a elaboração de atividades pedagógicas; 

 Fazer uso das ferramentas digitais que possibilitem maior acesso de alunos e famílias; 

 Adotar um modelo que mescle atividades remotas escritas, atividades remotas digitais e 

atendimento presencial aos alunos de forma escalonada, de acordo com a necessidade, para 

orientações, especialmente aos que não possuem acesso à internet, sem perder de vista as 

medidas de segurança de prevenção ao covid-19; 

 Planejar atividades por meio do uso das modalidades organizativas (atividades permanentes, 

sequências de atividades e projetos didáticos) ou bloco de atividades, desde que as mesmas 

sejam articuladas e contemplem as habilidades previstas na etapa e Planejamento em Rede. 

    Fonte: Arquivo digital da instituição pesquisada. 

Conforme demonstrado no quadro em questão, não observamos no plano de 

ação, diante do contexto pandêmico, menção sobre os projetos formativos no lócus 

da escola. Todavia, identificamos alusão às modalidades organizativas (LERNER, 

2002), que foram conteúdos didáticos estudados nos encontros do projeto 

―Formação de Formadores‖. 

Com base nas informações descritas, estivemos com a coordenação 

pedagógica através de um diálogo que possuía como tema as ações de formação 

continuada em lócus. Os eixos articuladores e questões para direcionamento das 

entrevistas foram baseados nos objetivos da pesquisa, tendo sua aplicação 

desenvolvida no contexto dialógico (DEMO, 2001), conforme descrito no processo 

metodológico desta pesquisa. Por este ângulo, em nossa primeira abordagem com a 

instituição durante a observação e aplicação dos questionários, o diálogo ocorreu 
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baseado em um breve roteiro, tendo como centro de discussão a organização das 

ações formativas no contexto pandêmico. Vejamos a seguir: 

Quadro 63 - Entrevista com Coordenação Pedagógica - Eixo 01 

Eixo articulador Questão: 

Direcionamentos no 

contexto pandêmico  

Sabemos sobre o impactante acontecimento ocorrido no início de 2020, a 

pandemia da covid-19.  Dentro do contexto pandêmico, como a escola 

direcionou as ações educacionais? 

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

A coordenadora pedagógica rememora que, no ano letivo de 2021, início das 

atividades pedagógicas envolvendo os alunos, foram aplicados diagnósticos de 

aprendizagem, através do encontro presencial planejado pela instituição, em um 

cronograma que estabelecia a visita do aluno à escola individualmente, sendo 

atendido por uma única professora, respeitando todas as normas de prevenção ao 

coronavírus. Quanto ao desenvolvimento do conteúdo curricular, segundo a CP, a 

escola desenvolveu uma proposta para atividades encaminhadas através de vídeos 

via whatsapp, sendo as aulas da Educação Infantil e de Educação Física priorizadas 

nesta perspectiva. Além deste modelo, foram encaminhados pela escola blocos de 

atividades impressas para serem entregues pelos alunos quinzenalmente. Para o 

Ensino Fundamentalv- Anos Iniciais também foram entregues os livros didáticos. 

Neste trabalho, a CP ressalta que elas (são duas coordenadoras 

pedagógicas na instituição) consideraram a importância de manter a escola ativa, 

pois instigava uma maior participação dos pais e alunos, avaliando o ano anterior em 

que utilizaram a proposta de ensino remoto priorizando as atividades impressas e 

livro didático, de acordo com os bimestres. Para o ano de 2021, pretendeu-se 

trabalhar com acompanhamento diário do aluno através do aplicativo whatsapp e, 

quinzenalmente, para aqueles que não possuem recursos tecnológicos em casa. 

Outro ponto destacado aqui possui relação com as vivências escolares, como data 

comemorativa, sarau literário, entre outros. Nesta perspectiva, no ano em questão, 

as ações foram realizadas através do ensino remoto e os alunos receberam suas 

lembrancinhas e mimos de acordo com cada proposta realizada, priorizando manter 

ativa a relação família e escola.  

Quadro 64 - Entrevista com Coordenação Pedagógica - Eixo 02 

Eixo Articulador Questões mediadoras: 

Direcionamentos 1. De que forma foi organizado o plano de trabalho do CP no que 

concerne as ações formativas neste contexto? 
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referente ao 

contexto 

pedagógico e 

formativo 

2. A participação no curso de ―Formação de Formadores‖ gerou 

influência para o direcionamento pedagógico e formativo no contexto 

pandêmico? 

3. Foi possível realizar encontros formativos no lócus escolar dentro do 

contexto pandêmico?  

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

As questões acima direcionaram o diálogo sobre o plano pedagógico e as 

questões que envolvem as ações formativas no espaço escolar e a continuidade do 

trabalho do coordenador como formador. Segundo a coordenadora pedagógica 

participante da entrevista, seu plano de trabalho ainda está em andamento, 

afirmando que considerou as aprendizagens e materiais teóricos recebidos durante 

o processo formativo de formadores para escrevê-lo e direcionar os rumos 

metodológicos e conteúdo do trabalho. Silva (2012) explica que: 

 
[...] o coordenador pedagógico precisa traçar um plano de ação que envolva 
toda a comunidade escolar. Se esse plano não existe, o trabalho do 
coordenador fica restrito a resolver problemas do dia a dia, que leva a uma 
ação descontínua e sem resultados. (SILVA, 2012, p. 52) 
  

No percurso de construção, a CP inicialmente realizou pesquisas neste 

campo juntando informações que a pudessem orientar principalmente no que diz 

respeito à atuação do coordenador no campo de trabalho em contexto pandêmico. 

Este é um momento de descobertas sobre como ela poderia agir de modo 

colaborativo com professor para as ações frente ao ensino remoto e, posteriormente, 

na proposta do ensino híbrido. A CP afirma que também usou o PPP e o Plano de 

Ação da escola diante do contexto pandêmico para orientar seu plano de trabalho.  

 
A gente tenta explicar que nós não construímos as propostas pedagógicas, 
com base em opiniões e decisões pessoais. Não agimos seguindo 
direcionamentos próprios! Nós somos mediadores na escola, e isso é muito 
difícil. Pois, temos que levar em contar o que diz o PPP, o que diz o 
referencial curricular do município, contemplar as orientações da diretora, e 
agora ainda tem mais as orientações com relação a pandemia. 

49
 

 

A CP chama atenção sobre o papel do coordenador na escola frente aos 

direcionamentos pedagógicos. Segundo a mesma, para acompanhar e orientar as 

ações no contexto escolar, a coordenadora explica que precisa mediar todos os 

referenciais educacionais seja no campo nacional, municipal e institucional de modo 

a sintetizá-los e, assim, apresentar as questões aos professores.  
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Outro ponto trazido pela CP no que concerne ao direcionamento de seu 

trabalho, foi mencionar que as ações ocorrem de forma colaborativa, 

compreendendo que a ações escolares precisam acontecer em conjunto: ―Eu nunca 

tomo decisões sozinha, sempre participo [e apresento] aos professores o que 

pretendemos, para podermos pensar juntos as necessidades da escola‖. 

Concordando com sua fala e com os autores aqui apresentados, acreditamos que os 

sujeitos se fazem coletivamente, pois as ações educacionais estão interligadas. 

Como defendido por Santos (2019, p. 59), a prática não é individual! Diante do 

depoimento da CP, compreendemos que sua experiência participando do projeto 

―Formação de Formadores‖ foi significativa para que pudesse ter autonomia na 

construção de seu material de trabalho. Segundo a mesma, nos encontros puderam 

estudar sobre as atribuições do coordenador, sobre como construir planos de 

trabalho, como trabalhar com o professor na construção da rotina pedagógica, como 

direcionar momentos formativos, dentre outros, como contextualização de pautas 

formativas, análise e contextualização da prática, além de outras orientações.  

Todavia, a coordenadora declara que não foram realizados encontros de 

formação continuada na escola. A CP não soube explicar se foi por conta da 

pandemia ou por conta do encerramento do projeto de formadores, pois as 

formações voltaram a ser direcionadas nas abordagens anteriores, onde se reuniam 

todos os professores num só espaço e os formadores eram os técnicos de ensino da 

SEMED. A coordenadora argumenta que o contexto pandêmico gerou muitas 

dúvidas e incertezas, por isso levou-se um tempo agindo de modo emergencial. No 

ano de 2021, os direcionamentos já estavam mais planejados como de costume, 

mesmo considerando as novas necessidades. Todavia, ainda não havia encontrado 

uma abertura para realizar momentos formativos em contexto, entretanto, a CP 

ressalta que os estudos e reflexões sobre questões da prática foram contemplados, 

porém, em reuniões coletivas e de modo individual nos dias de planejamento com o 

professor.  

A coordenadora conclui que a participação em uma formação continuada 

que tratava sobre as questões inerentes à prática do coordenador, como também 

seus instrumentos de trabalho, dentre outros pontos, foram fundamentais para servir 

de subsídio diante dos contextos que surpreendem a realidade escolar, mesmo 

sendo este contexto uma pandemia, como ocorreu. Para a CP, a segurança, no seu 

papel, bem como a relação respeitosa e colaborativa construídas entre os pares 
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através da participação nas formações, foram grandes elementos de apoio diante 

das situações. Todavia, conclui que os direcionamentos poderiam ter sido diferentes, 

se neste contexto pandêmico os CP estivessem com seu espaço formativo, mesmo 

que fosse on-line.  

Quadro 65 - Entrevista com Coordenação Pedagógica - Eixo 03 

Eixo Articulador Questão: 

Leitura 1. Foi possível a continuação das práticas de leitura estudadas nos 

encontros formativos, neste contexto pandêmico?  

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Em diálogo, a coordenadora explica que um dos maiores desafios da 

Educação no contexto pandêmico, ao que refere o Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, foi alfabetizar os alunos através do ensino remoto. Neste sentido, entram as 

práticas de leitura, que também se tornaram um desafio neste período. A 

coordenadora narra que foi preciso de um grande movimento escolar, parceria entre 

professores, coordenadores, diretores e escriturários (pois estes tinham maior 

habilidade no manuseio dos recursos tecnoclógicos e digitais), fosse durantes as 

pesquisas frente as possibilidades, fosse na construção dos materiais, fosse 

gravando as aulas e realizando as devolutivas aos alunos.  

 
Foi um movimento intenso! E olha que a gente nem podia chegar perto um 
do outro direito. No início tivemos grande dificuldades, pois nem todos os 
professores costumavam usar esses recursos digitais em celulares, quanto 
mais gravar vídeos, editar vídeos e fotos, essas coisas. Usávamos o 
computador, mas não era com grande habilidade. Então, a gente precisou 
aprender tudo, desde como ensinar através de uma tela de celular até como 
usar os recursos deste celular como ferramenta de trabalho. 

50
 

 

Em seu depoimento, podemos ter uma ideia do que foi o desafio docente, 

principalmente das escolas públicas, no contexto pandêmico, para garantir o direito 

do aluno à Educação. Na continuidade do seu depoimento, a coordenadora aborda 

sobre as práticas de leitura, momento que cita também a alfabetização dos alunos. 

 
Assim buscamos desenvolver todas as práticas de leitura e também de 
escrita, mas imagina como é alfabetizar através da tela de um celular. Aqui 
usamos também cadernos de atividades, pois muitos dos nossos alunos 
não tinham celular ou estavam morando nas roças. Assim, investimos 
bastante nas práticas de leitura, como gravar vídeos realizando as leituras 
em voz alta e também contação de histórias. Aprendemos sobre as 
modalidades organizativas nas formações e continuamos a trabalhar com 
todas elas. Neste ano foi possível ficar meio período com o aluno em sala 

                                                 
50

 Entrevista concedida pela Coordenadora Pedagógica da Escola ―Martha Medeiros‖ (Nome Fictício), 
no dia 24 de novembro de 2021. 



208  

de aula, meio período no on-line, assim foi possível da gente realizar as 
ações com maior qualidade

51
. 

  

Grandes são as reflexões que podem ser levantadas através do relato da 

CP. Aqui nos concentramos nas aprendizagens trazidas na experiência formativa e 

sua aplicação autônoma na instituição. Neste sentido, podemos observar como as 

escolas foram corajosas e diligentes nesta circunstância, criando diferentes 

estratégias para direcionar as práticas de leituras e de escrita, como mencionado. 

Observamos que tantos os esforços dos coordenadores como dos  professores, 

diantes dos estudos e aprendizagens construídas, foram elementos significativos 

para pensar os direcionamentos no trabalho pedagógico.  

 

5.3.2 Momento de escuta sobre a prática docente  

Neste ponto apresentamos o momento de escuta aos docentes, realizado 

em novembro de 2021. Reunimos um grupo de professores num diálogo que 

abordava as temáticas sobre formação continuada e práticas de leitura na escola, 

objetivando obter um olhar do contexto escolar pelo prisma dos professores.  

Os eixos articuladores e questões para direcionamento das entrevistas 

também foram baseados nos objetivos da pesquisa, tendo sua aplicação 

desenvolvida no contexto dialógico (DEMO, 2001) e os estudos de Mendonça e 

Gomes (2017, p. 54) frente à organização e direcionamento dos grupos focais. Para 

realizar as transcrições das falas, continuamos com os estudos de Marcuschi (2003). 

Os relatos foram transcritos em sua íntegra, sendo fidedigna a fala dos professores 

como defende Whitaker (2000, p. 149).  Duarte (2004, p. 220) também argumenta 

que ―depois de transcrita, a entrevista deve passar pela chamada conferência de 

fidedignidade: ouvir a gravação tendo o texto transcrito em mãos, acompanhando e 

conferindo cada frase, mudanças de entonação, interjeições, interrupções etc‖. 

Fundamentados por nossos estudos teóricos, consideramos sobre a importância de 

não realizar alterações na linguagem dos participantes, como também direcionar 

nosso foco a trazer para análise as informações abordadas nos eixos articuladores, 

pois durante o diálogo em grupo as interações comunicativas ocorrem com grande 

naturalidade e frequência. 
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Quadro 66 - Entrevista com Professores - Eixo 01 

Eixo 
Articulador 

Questão 01 

Experiência 
profissional 

Conte-nos um pouco sobre suas atuações no campo da educação: há quanto 
tempo atuam nesta instituição; Seguimentos que lecionam; ou o que quiserem 
mencionar neste contexto. 

P1 Atuo como professora há muitos anos. Comecei lecionando na zona rural e por 

questões de tratamento de saúde fui transferida aqui para zona urbana. Estou nesta 

escola desde 2015, iniciei com turmas de segundo ano e estou neste seguimento até 

então. Passei por grandes desafios, principalmente com experiências que foram 

muito importantes na minha vida profissional, que é o trabalho com os alunos 

especiais.  

P2 Iniciei meu trabalho como professora em 2016, e logo como professora de Hora 

Atividade. Para mim, foi um grande impacto, pois foi minha primeira vez lecionando, 

e com várias turmas diferentes, assim, era um desafio, desafios que existem na 

Educação. E a gente está aqui para isso, né?! Para enfrentar esses desafios, que a 

gente sabe que sempre vão existir [...] Fiquei um ano como professora de Hora 

Atividade, também passei por uma turminha de Educação Infantil junto com uma 

turma de 1º ano, outro desafio também. Depois, peguei turmas de 1º ano e estou 

atuando neste seguimento até hoje. Eu gosto de trabalhar nesta série!  

P3 Eu comecei nesta escola há pouco tempo. Estou aqui desde março. Minha realidade 

como professora é bem diferente da realidade aqui da cidade, pois sou professora do 

campo. Trabalhei com a multissérie no campo, durante seis anos. São 17 anos na 

Educação, 10 como servente e 07 como professora. A minha realidade do campo é 

diferente da sede, eu trabalhava com multissérie, que era de Educação Infantil, e de 

1º ao 5º ano. Diferente daqui que eu trabalho apenas com as turmas do 3º ano, mas, 

diferente em partes. Porque lá juntavamos vários seguimentos numa única turma, mas 

se for pensar nos níveis de aprendizagens
52

, mesmo com um seguimento, eu tenho 

que trabalhar com diversos níveis diferentes. Fiz esta associação entre a realidade do 

campo com essa realidade aqui da sede. 

P4 Minha história na Educação iniciou em 2012, já na escola ―Martha Medeiros‖. Antes eu 

trabalhava apenas um horário, mas nos meus horários disponíveis, eu sempre era 

chamada pra substituir em outras escolas. Aqui na escola Martha Medeiros, as turmas 

eram de miha regencia, sempre trabalhando com os ―prézinhos‖
53

. Porém, este ano, 

quando me chamaram para cá, me deparei com o desafio das turmas de Hora 
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Atividade, que eu já havia trabalhado em 2015. Que alguém ficou muito preocupada, 

né (nome da coordenadora), mas eu disse, amiga eu vou me dar muito bem. Graças a 

Deus, me dei muito bem! Eu também já trabalhei com quarto ano. Aí este ano me 

deparei de novo com turmas diferentes, fora da minha realidade da Educação Infantil. 

No primeiro momento eu fiquei me sentido perdida, mas graças a Deus tive o apoio 

das minhas coordenadoras, da minha amiga P2, que eu não conhecia antes. Agora 

estou gostando de lecionar nas turmas de 2º e 3º ano. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Os depoimentos representandos acima, sendo direcionados por um único 

eixo, evidenciaram valorosos relatos sobre a experiência e construção da identidade 

docente na educação básica, reunindo experiências de docentes que iniciaram sua 

jornada transitando por vários seguimentos até chegar a um ponto do percurso que 

firmou seu perfil como educador. Constatamos que, embora os participantes sejam 

todos pedagogos que lecionam nas Etapas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, as vivências em diferentes seguimentos fizeram com 

que pudessem construir e estabelecer seus perfis docentes em um específico. Por 

exemplo, há o docente que se intitula como professor alfabetizador, outros como 

professores de educação infantil e há outros que se consideram melhores nas 

turmas de alunos do 1º ou 2º ano, dentre outras situações. Tais constatações são 

apuradas através dos depoimentos dos docentes. 

Almeida (2012, p. 17) faz uma decorosa comparação do trabalho do 

professor ao do artesão, afirmando que ―considerar o professor um artesão é aceitar 

que ele não é um reprodutor, mas um reinventor de práticas, a partir das 

especificidades dos contextos nos quais atua, mobilizando elementos de que dispõe 

para fazer em face de situações únicas, inesperadas e complexas‖. Os depoimentos 

revelam histórias fortes e excepcionais, que demonstram que o itinerário do 

professor pedagogo visita diversas situações e que em cada uma delas existem 

questões intrínsecas que necessitam de serem conhecidas e contextualizadas, 

antes de serem adentradas. Confirmando, assim, a importância da formação 

continuada em lócus e que proporcione ao docente este momento de escuta, 

compartilhamento de saberes, aprendizagens frente às suas reais necessidades, 

que se reiventam a cada ano letivo. 

Quadro 67 - Entrevista com Professores - Eixo 02 

Eixo 
Articulador 

Questões: 
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Experiências 
e percepções 
ao que 
concerne à 
Formação 
continuada 

Conte-nos um pouco sobre as suas experiências formativas: das diferentes 
tendências metodológicas vivenciadas, qual você considerou a mais 
significativa para seu trabalho em sala de aula? 

Quanto à experiência no curso “Formação de formadores”, em especial 
relacionado ao contexto da formação no lócus escolar, quais as impressões 
sobre esta vivência? 

P1 Eu lembro que das formações que nós tivemos mais oportunidade de expor nossas 

falas, em que fomos atendidos, foi essa de 2017. De fato, havia divergências de 

opiniões entre formadores e professores, mas os formadores aceitavam, e também 

iam pesquisar para trazer as respostas para diante do que nós queríamos. Foi mais 

significativa para mim, eu chegava a debater com a formadora, mas na próxima ela 

sempre trazia a continuidade, trazia os resultados.  

P2 Nós trabalhamos em 2017. Fizemos o trabalho em sala de aula, nossa coordenadora 

geral veio ver o trabalho que tinhamos feito, foi tudo bem legal. Assim, eu ficava feliz 

quando chegava à formação, me arrumava toda pra ir, e saia feliz. Hoje eu não me 

sinto motivada a participar dessas formações. Acredito que nós professores podemos 

até nos comparar aos nossos alunos, quando a aula é repetitiva, cansativa, então o 

falado não é ouvido. Então, quando você não entende como aquilo vai servir na sua 

prática, não adianta. Eu vejo as demais formações assim. 

P3 Minha experiência é diferente, eu sempre gostei de formação. Como eu morava no 

campo, então, quando tinha formação a gente tinha que se reunir, vir para rua, então 

era bacana. Tem aquelas formações que você vai, que tem uma metodologia que 

você gosta, que você aprende. Mas tem aquelas que você não se identifica muito. 

Mas de formação eu sempre gostei. Assim quando eu comecei na sala de aula, eu 

não tinha muita experiência em alfabetizar. Então eu peguei já o finalzinho das 

formações do Pacto, e aquilo facilitou muito meu trabalho e aprendi mesmo a 

trabalhar com meus alunos. Essas que eu fiz com a (nome da coordenadora) eu 

aprendi muito, essas que são realizadas na escola, eu só tenho a agradecer. 

P4 Com relação àquela formação todo mundo em uma escola, todo mundo junto e 

misturado. Quando ela passou a ser dentro da escola que você trabalha, é diferente 

do que antes eles queriam na formação. Quando vem para o trabalho em rede, em 

que todos falam a mesma língua, é mais fácil para que haja compreensão. Como a 

colega falou, quando você questionava, havia um retorno, tanto das nossas 

coordenadoras, como da formadora da Semed. Então foi nesse modelo que 

aprendemos mais. Porque antes, eu ia pra essas formações, e depois era só papel e 

papel. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

Neste ponto, os professores evidenciam sobre a importância da formação 

continuada para formação docente, seja no campo dos estudos didáticos, das 

questões legítimas às necessidades dos alunos, mas também, como elemento 
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significativo para construção da identidade docente. Essas ponderações corroboram 

com os conceitos defendidos por Pimenta (2012, p. 33) diante do contexto da 

formação reflexiva, no lócus escolar, ao trabalhar-se as problemáticas inerentes à 

prática.  

O depoimento do P1 discorre sobre a experiência vivida nas ações formativas 

desenvolvidas pelo projeto de Formadores ao citar o ano de 2017, de modo a 

referenciar que naquele contexto, ao passo das divergencias e incompreensões que 

surgiam, os formadores tinham humildade e abertura para direcionar os assuntos. 

Nesta conjuntura, observamos que a docente faz referência a abordagem reflexiva a 

qual o trabalho do projeto de formadores é fundamentado. Embora não consiga 

identificar a nomenclatura da abordagem do contexto formativo em lócus, a 

professora afirma que em tal proposta os professores recebiam maior autonomia e 

participação, além das oportunidades de reflexão sobre a prática, cunjuntura em que 

ela relata diálogo entre ela e os formadores.  

O depoimento da P2 expressa seu contentamento no trabalho entre ela e sua 

CP diante das questões de acompanhamento das ações didáticas, situação em que 

cita com satisfação as visitas de sua coordenadora e da formadora da SEMED, a 

qual denomina como ―coordenadora geral‖, à sua sala de aula; contexto que 

demonstra que, de fato, os conteúdos formativos eram inerentes à sala de aula, 

além de revelar que a postura dos coordenadores, até mesmo aqueles advindo do 

setor externo, eram tidas como colaborativas e postivas, retraindo do modelo de 

fiscalizador. Do mesmo modo, descreve como se sentia feliz quando chegavam os 

dias das formações continuadas, desassemelhando ao modelo experimentado após 

o encerramento das ações de formadores, o qual cita em seu depoimento como 

―dessas formações‖. A docente também faz referência a abordagem que trabalhava 

nos encontros formativos no contexto pandemico, ao afirmar que a proposta é 

cansativa e repetitiva, além de sentir dificuldade de relacionar os conteúdos com a 

sua prática.  

Quanto ao P3, a professora defende que toda proposta formativa possui seu 

valor e que os docentes precisam saber como aproveitar estes momentos. 

Argumenta que todas as suas experiências formativas foram bem aproveitadas, pois 

acredita que a reunião de docentes, a prática de compartilhar experiências e 

saberes, tal como os conteúdos trabalhados, foram fundamentais para sua formação 

identitária. Nesta reflexão, a docente menciona que, de fato, existem metodologias 
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na realização das formações, que muitas vezes não são proveitosas, porém, há 

outras que possibilitam maiores avanços nas aprendizagens docentes. A P3 finaliza 

seu depoimento fazendo referência às formações em contexto, exprimindo gratidão 

a coordenadora neste processo, confirmando a relação acentuada entre os pares 

neste plano formativo em lócus. 

O professor P4 inicia sua fala mencionando as formações continuadas em 

que se reunem professores de diferentes escolas em um único ambiente para 

realização dos encontros formativos, argumentando que este contexto dificuldade a 

aprendizagem docente. Tal como exclarece Imbernón (2009, p. 52), sobre ―essa 

formação padrão e solucionadora de problemas genéricos [...]‖, para o autor deve-se 

substituir este tipo de perspectiva formativa, por aquelas ―que se aproxime às 

situações problemáticas em seu próprio âmbito, ou seja, a prática das instituições 

educativas‖ (IMBERNÓN, 2009, p. 53). Visão semelhantemente defendida pela 

professora P4, ao declarar que esta abordagem possibilitava maior aprendizagem, 

semelhança entre os pares, direcionados num mesmo propósito.  

Quadro 68 - Entrevista com Professores - Eixo 03 

Eixo 

Articulador 

Questões 

Apoio, 

recursos e 

orientações. 

Como foram direcionados os encontros formativos neste contexto pandêmico? 

Quanto às temáticas formativas direcionadas neste contexto pandêmico, vocês 

consideram que as mesmas foram abordadas e direcionadas de acordo com 

suas necessidades e traçando a relação entre questões de sala de aula? 

Foram garantidos recursos necessários e adequados para o direcionamento 

pedagógico e formativo neste contexto? 

P1 Assim, como acontecia nas formações na escola, eu sempre retrucava. Mas, como 

me lembro, era ―descontrariada‖, pois ela (formadora) me ouvia, e sempre tinha 

respostas. Agora, quando você vai a uma formação, que você expõe sua opinião, 

você fala e fim! É complicado. Aconteciam divergências, mas, não se trazia 

respostas, pois não aceitavam o que o professor falava.  

P2 Na proposta deste ano eu fiz questão de não ir à última [...] Eu não me sentia 

motivada, pois no ultimo encontro saí de lá frustrada, como se eu não soubesse de 

nada. Houve uma situação que eu não concordei. Eu não sou de falar muito em 

formação, gosto só de ouvir. Então, colocaram uma atividade para os professores 

fazerem, ai tinha frases para colocar de acordo com os níveis. Nisso, uma professora 
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colocou no lugar errado, então, ela foi corrigida (gestos com as mãos). Então assim, 

achei muito constrangedor! Então, como não sou de falar, isso me fechou mais 

ainda.  

P3 A formação deste ano, como começou em um contexto diferente, pandêmico... 

Então, percebi que eles não estavam levando em consideração o contexto 

pandêmico que nós estamos vivendo, pois não trouxeram nada novo em relação à 

pandemia, estavam sempre tratando como se nós tivéssemos todo mundo em sala 

de aula, como se nada tivesse acontecendo. Em relação ao aprendizado a gente 

sempre aprende, mas em relação à metodologia eles deviam ter trazido algo para 

contemplar as nossas necessidades. Fosse trabalhar com o aluno através do celular, 

virtual, algo neste contexto que estamos vivendo. 

P4 Até então eu não participava das formações de alfabetização, esse ano que estou no 

3º ano, eu participei, e não gostei, principalmente das que foram presenciais. Eu saia 

de lá tipo assim, me questionando que eu não sabia mais de nada. Nesse modelo, a 

gente entra com dúvidas e sai com mais dúvidas ainda. E só papel! 

   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

Neste ponto, os professores contextualizam sobre as experiências 

formativas vivenciadas no contexto pandêmico. Os depoimentos são unânimes ao 

falar do descontentamento frente à tendência formativa experimentada, de modo a 

fazer comparativo entre as novas vivências e as experiências nas ações de 

formadores, em que os entrevistados não trouxeram destaque ao projeto (Formação 

de Formadores), mas à abordagem formativa com que este trabalhava, o qual eles 

denominam como ―formação na escola‖ (P1). 

 Vaillant (2015, p. 35-36) argumenta que ―com frequência, tomam-se 

decisões de mudanças na formação de docentes que são levadas a cabo sem uma 

previsão mínima, atendendo basicamente a conveniência de interesses políticos‖. 

Este cenário suscita reflexões, pois faz alusão às distintas tendências e abordagens 

formativas, bem como os diferentes conceitos e propostas para prática pedagógica a 

qual os docentes são conduzidos, sendo sempre alertados que precisam se 

aperfeiçoar. Nesta conjuntura, para os professores, um dos maiores problemas das 

formações no contexto pandêmico foi trabalhar conteúdos distantes das questões da 

prática. Como evidenciado na fala da P3: ―percebi que eles não estavam levando em 

consideração o contexto pandêmico que nós estamos vivendo‖. Essa linha de 

concepção também é encontrada nas palavras de Imbernón (2011): 
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A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática 
docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de autoavaliação que oriente seu trabalho. (IMBERNÓN, 2011, p. 
51) 
 

Durante o diálogo com os professores, os seus principais interesses estão 

direcionados a estudos e conceitos que estejam ligados às questões inerentes à 

prática. Para os docentes, não ficou claro o motivo da mudança nas tendências 

formativas, todavia, apresentam segurança e firmeza sobre os conhecimentos 

adquiridos quanto ao tema formação continuada e sobre qual abordagem desejam 

que seja desenvolvida. Os docentes não apresentam apego ao projeto de 

formadores e sim a abordagem que foi excolhida para direcionar as ações 

formativas no referido projeto.  

Por fim, os depoimentos demonstram que os professores desejam este 

ambiente formativo que valida sua participação, as reflexões coletivas sobre a 

própria prática, local em que possa falar e ouvir com confiança, tornando-os ativos e 

autônomos sobre o seu fazer, contribuindo, assim, para a construção da sua 

identidade docente, pois o contato com outros colegas possibilita aprendizagens e 

crescimento profissional.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa realizamos uma análise e apresentação das diretrizes 

e fundamentos de um projeto de formação continuada no contexto escolar de 

Ensino Fundamental, que promoveu a ação e interação colaborativa do 

professor com o coordenador pedagógico em um processo de reflexão didática. 

Para isto, tivemos como parâmetro para análise o projeto ―Formação de 

Formadores: constituindo redes colaborativas de aprendizagens‖, realizado em 

Itupiranga-Pará. 

Desde o primeiro contato com o projeto de formadores, evento em que 

foi entregue o folheto de apresentação (Figura 4) contendo informações de 

orientação teórica conceitual, objetivos gerais, conteúdos e elementos 

metodológicos, aquele se tornou nosso objeto de interesse e perquirição. Para 

percorrer o caminho almejado, desenhamos um projeto de investigação 

científica que iluminou nossos passos rumo às concepções pretendidas. Assim, 

através dos estudos teóricos ligados às estratégias de pesquisa de campo 

participativa, foi possível organizar e analisar dados e informações, comparar 

as questões vivenciadas na prática com as teorias estudadas, observar o 

desenvolvimento das atividades e seus resultados, além de conseguir 

acompanhar as experiências envolvendo estudos sobre as práticas de leituras 

literárias. 

Enquanto pesquisadora, esta se afigurou como uma prática 

desafiadora, pois a escrita científica que pondera sobre um grande acervo de 

conhecimentos teóricos e práticos exigiu um olhar distante da subjetividade por 

parte da autora. Por esse ângulo, a sapiência oportunizada no processo 

formativo dos estudos acadêmicos no curso de mestrado tornou-se instrumento 

fundamental para constituir a identidade no campo da pesquisa. O diálogo com 

as concepções teóricas em conjunto com as informações coletadas e 

analisadas, através dos documentos e vozes dos sujeitos participantes desta 

arguição, possibilitou-nos algumas considerações.  

Constatamos que a proposta formativa de formadores contemplou os 

objetivos previstos no seu plano metodológico, o qual foi pormenorizado neste 

estudo. Ao que concerne à validação da identidade do coordenador como 

formador, confirma-se que este plano formativo alcançou tais ideais, pois 

propõe formações específicas frente aos saberes para o exercício como 
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formador, promove oportunidade e apoio para que os CPs realizem encontros 

formativos em seus espaços de trabalho, bem como envolve nestas 

aprendizagens todos os autores da escola, dos professores aos gestores, 

contribuindo assim para uma proveitosa relação entre os pares.  

Avaliamos que a maior parte dos coordenadores pedagógicos sentia a 

necessiade de um espaço formativo para seu campo de trabalho, bem como 

um carecimento de ter nos técnicos da Semed maior possibilidade de apoio e 

aproximação. Ponderação apoiada nos depoimentos de alguns CPs, em que 

observamos expressões de afetividade com relação as suas experiências no 

projeto de formadores, de modo a citar não apenas a nomenclatura do projeto, 

mas também fazer referência a professora formadora que idealizou e liderou 

toda ação. Quanto aos docentes, a maior parte destes não referenciavam o 

projeto em si, como por exemplo citar o termo ―Formação de Formadores‖, mas 

faziam referência a abordagem formativa com que este trabalha. Foi possível 

observar na fala dos docentes o contentamento quanto a abordagem reflexiva 

e encontros formativos realizados no contexto da escola tendo seus CPs como 

formadores. 

Avaliamos que as formações continuadas específicas são elementos 

importantes que corroboram para formação da identidade docente, seja do 

professor em sala de aula ou este atuando em outras funções na Educação. 

Todas as vezes que houver manejo de função do professor, se torna 

interessante sua participação em processos formativos que possam-no 

capacitar ao novo caminho. Como podemos verificar, quando se há clareza 

sobre os papéis e atribuições no campo da Educação, os sujeitos conseguem 

desenvolver com maior precisão suas potencialidades.  

Outro aspecto fundamental considerado trata-se das ações 

colaborativas no espaço escolar. Constatou-se que as ações colaborativas 

entre os pares na educação escolar são elementos fundamentais para 

promover um ensino de qualidade. Compreendemos que o trabalho 

colaborativo não se trata de funções e propostas pedagógicas interligadas, mas 

sim de ações planejadas que envolvam a participação e ação de todos os 

sujeitos escolares dentro de seus papéis. É preciso se distanciar da concepção 

hierárquica de centralização de poderes na escola, evitando a ideia possessiva 

que se faz no uso do pronome ―meu‖ ao se referir à escola. A escola não é 
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minha, ela é nossa! O trabalho na escola não se faz individualmente, mas 

coletivamente. 

Nesta concepção, o plano formativo investigado intencionou uma rede 

colaborativa de aprendizagens. De fato, toda rede municipal se mobilizou em 

pró de objetivos comuns, das escolas do campo à zona urbana. Os sujeitos se 

sentiram representados e participaram do processo, elemento que fez grande 

diferença. As informações averiguadas demonstraram contentamento pela 

maior parte dos participantes, pois refletiram em suas expressões que 

enxergavam o espaço formativo não apenas como ambiente de estudos 

didáticos, mas como universo prazeroso de troca de experiências, construção 

de conhecimento, vivências leitoras, conhecimento sobre o ―eu‖ profissional, 

dentre outros pontos. 

Todavia, a concepção de um plano formativo em rede, tal como 

expressado pelas vozes dos participantes, é algo possível, mas que exige 

muito trabalho, saberes teóricos específicos, experiências na atuação 

formativa, apoio técnico, financeiro, infraestrutura e coragem. É um movimento 

desafiador! Prova de tais constatações apresenta-se principalmente na coleta 

de dados pós-encerramento do projeto de formadores. Observamos que, sem a 

presença da SEMED através do grupo de formadores, as ações e interesses 

construídos foram interrompidos, mesmo os educadores demonstrando 

preocupação e descontentamento com a falta de continuidade do plano que 

centra a escola como lócus da formação continuada.  

Constatamos que neste caso específico o tema elegido foi de interesse 

comum a toda rede de ensino, todavia, destacamos que escolher um tema 

comum de estudo para ser contextualizado nos encontros de formações 

continuadas para todos os professores, independente de sua etapa de atuação, 

é uma proposta que deve ser pensada com cuidado e sensibilidade, para que 

assim não se aproxime novamente das propostas generalizadas. Chegamos a 

tal dedução, fundamentados nas discussões teóricas combinadas com as 

ponderações dos sujeitos desta pesquisa. Isto, porque, definir um tema que 

contemple a realidade de todos, não apenas referente a questão de aceitação 

pessoal, mas que possa ser emergido nas diferentes realidades escolares, é 

um plano desafiador. 

Nesta conjuntura, como demonstram os dados, as diretrizes e 
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fundamentos que direcionam o projeto de formadores revelam que a questão 

da escolha do tema comum de estudo para todo Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais (etapa foco de nosso estudo) teve como parâmetro a pesquisa e 

levantamento de dados na realidade de aplicação do projeto, considerando as 

especificidades e realidade daquela localidade. Assim sendo, averiguamos que 

a abordagem e diretrizes que fundamentam o plano de formadores, sustentada 

na tendência reflexiva e formação em lócus, conduze a esta possibilidade. 

Outro ponto crucial constatado foi que a reflexão didática das questões 

inerentes à realidade do campo de atuação do professor também não 

apareceram, pois, à vista das informações apresentadas pelos participantes 

deste estudo, estes ponderavam sobre o fato de não refletirem, nos encontros 

formativos aplicados pela SEMED durante os anos de 2020 a 2021, questões 

que fossem inerentes à pandemia, como ensino digital, aprendizagens 

tecnológicas, dentre outros pontos. Tais constatações deixam luz à novas 

pesquisas para que possam constatar o que, de fato, interrompe os conceitos 

trazidos através da formação continuada, como, a exemplo deste grande 

movimento, as formações continuadas em contexto através do projeto de 

―Formação de Formadores‖. As discussões teóricas dialogando com as vozes 

dos participantes desta pesquisa demonstram que as tendências e propostas 

formativas estão bastante ligadas ao contexto sócio-histórico e político de cada 

momento, assim, torna-se interessante investimento científico para que tragam 

possibilidades a respeito. 

Por fim, concluímos que o projeto de ―Formação de Formadores‖ foi um 

plano específico para a realidade de Itupiranga, porém suas diretrizes e 

fundamentos que contemplam a abordagem reflexiva e a proposta da formação 

em lócus são metodologias, neste sentido, as fundamentações teóricas que 

sustetam tais concepções, confirmam a possibilidade para o desenvolvimento 

destas abordagens em diferentes realidades. Assim, as diretrizes e 

fundamentos que embasaram o projeto de formadores, por se tratar de uma 

proposta flexível, que parte de um plano estrutural, alimentado pelas questões 

inerentes à realidade de sua aplicação, através de aplicação de pesquisa e 

reflexão didática, e valoriza o trabalho colaborativo entre professor e 

coordenador pedagógico; trata-se de um projeto que pode iluminar a 

construção de outros planos formativos que abracem as concepções da 
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tendência reflexiva e formação em lócus.  

As informações demonstram que o plano formativo não precisa partir 

das Secretarias de Educação, e sim tendo os atores das escolas elaborando os 

seus planos formativos de intenção e aplicação em lócus. Considera-se a 

avaliação da ação democrática na participação dos educadores e, sendo de 

interesse da comunidade docente, a proposta pode ser anexada nas 

estratégias previstas no PPP da escola. Ressaltamos que não basta conhecer 

os fundamentos para um plano de formação colaborativa em lócus, são 

necessárias capacitações, conhecimentos inerentes à atuação de formador e 

mobilização dos educadores que possam erguer um movimento formativo no 

espaço escolar. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Questionário: Roteiro de diálogo com os gestores escolares 

 

OBSERVAÇÃO: as perguntas são referentes à experiência de formação 

continuada no espaço escolar como ação articuladora para os estudos e 

realização das práticas de leitura na escola, vivenciada nos anos de 2017 a 

2019, através do projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes 

colaborativas de aprendizagens‖. 

QUESTIONÁRIO 

1. Qual a sua formação acadêmica e seu tempo de trabalho nesta 

instituição? 

2. Qual cargo exerce atualmente nesta instituição e há quanto tempo está 

neste cargo? 

3. Qual o nome desta instituição e em que ano foi inaugurada? 

4. Qual seguimento e turnos estão sendo ofertados?  

5. Quantos professores e educadores fazem parte da equipe?  

6. Quantas salas de aulas a escola possui? 

7. Quantos banheiros a escola possui? Especifique a quantidade disponível 

para alunos e para os funcionários, por gentileza:  

8. Possui área para refeição dos alunos: (   ) Sim (   ) Não  

9. Possui pátio: (   ) Sim (    ) Não 

10. Possui quadra para aulas de Educação Física? Se não, onde são 

realizadas estas aulas? 

11. Possui cozinha (   ) Sim (   ) Não 

12. Possui despensas (   ) Sim (    ) Não; Se sim, quantas possui (   ) 

13. Possui sala dos professores: (   ) Sim (   ) Não 

14. Possui sala para direção escolar: (    ) Sim (   ) Não 

15. Possui sala de atendimento educacional (para o orientador educacional): 

(   ) Sim (   ) Não 

16. Possui sala de leitura: (   ) Sim (   ) Não  

17. Possui biblioteca: (   ) Sim (   ) Não 
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18. Possui acervo literário: (   ) Sim (    )Não; Se sim, especifique de que 

forma este acervo é alimentado anualmente, se possuem algum projeto para 

abastece-lo; se consideram o número de livros adequado ao número de alunos 

que a escola possui; se recebem incentivo financeiro ou mesmo exemplares 

literários disponibilizados pelo governo (seja municipal ou federal), entre outras 

possibilidades que deseje especificar: 

19. Possui laboratório de informática: (   ) Sim (   ) Não ; Se sim, este 

laboratório é utilizado para aulas de informática ou como suporte para as aulas 

normais? 

_______________________________________________________________ 

20. Possui sala de secretaria escolar: (    ) Sim (   ) Não 

21. Possui sala para coordenação pedagógica: (   ) Sim (   ) Não 

22. Possui sala específica para atendimento e planejamento do professor 

nos dias de sua Hora Atividade: (   ) Sim (   ) Não; Se não, como acontece o 

atendimento e os planejamentos? Especifique se este ambiente possui 

recursos para estudos e pesquisa (livros, revistas, cadernos de estudos), livros 

literários e computadores com acesso à internet (se caso esta sala não tenha 

alguns dos recursos mencionados, especificar em qual setor da instituição o 

professor tem liberdade para acessar estes materiais).  

23. Sobre a realização das formações continuadas no espaço escolar, havia 

a necessidade de investimento financeiro para a realização de tais eventos? Se 

sim, a instituição recebia algum incentivo financeiro destinado especialmente 

para realização desta proposta? 



231  

APÊNDICE B – Questionário: Roteiro de diálogo com os coordenadores 

pedagógicos 

OBSERVAÇÃO: as perguntas são referentes à experiência de formação 

continuada no espaço escolar como ação articuladora para os estudos e 

realização das práticas de leitura na escola, vivenciada nos anos de 2017 a 

2019, através do projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes 

colaborativas de aprendizagens‖. 

Sigla: CP: Coordenador Pedagógico 

QUESTIONÁRIO 

1. Qual sua formação acadêmica e tempo de serviço atuando na 

coordenação pedagógica?  

2. Segundo Placco e Souza (2012), as formas de ingresso ao cargo 

de CP embora aconteça por meio do concurso público, também ocorre por 

convite do diretor escolar, indicação dos pares mediante uma atuação de 

destaque como professor ou por transferências de uma instituição a outra. Em 

seu caso, como se tornou CP? Você passou por alguma ação formativa para 

assumir esta função?  

3. Relate como foi sua experiência inicial na construção da sua 

identidade como CP (em quê/quem se baseou, se procurou algum colega como 

inspiração, se buscou informações teóricas, se foi no próprio fazer diário; quais 

as principais dificuldades; entre outros).  

4. Placco e Souza (2012) citam que para os diretores o CP faz 

parte da gestão escolar, conjuntura também entendida pelos professores que 

o vinculam à gestão e também às questões pedagógicas. Com base nesta 

reflexão, fale um pouco sobre sua prática como CP, quais são as suas 

atribuições como coordenador pedagógico escolar? 

5. Nos estudos formativos, compreendeu-se que o coordenador 

deve ser co-responsável pela aprendizagem dos alunos. Neste sentido, 

argumente sobre o seu ponto de vista neste assunto e que tipo de ações 

realiza para acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos. 

6. Um dos objetivos do projeto ―Formação de Formadores‖ foi 

legitimar a identidade do CP como formador. Você considera que esta 

experiência foi importante e lhe ofereceu subsídio para seu desenvolvimento 

enquanto formador? Comente. 
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7. Como foi atuar como formador e dar conta das demandas que o 

cotidiano escolar exige? 

8. Relate como era a dinâmica mensal para o preparo das 

formações continuadas e sua realização no espaço escolar. 

9. Você considera que foi importante para relação professor e 

coordenador a realização das formações continuadas no espaço escolar? 

10. O tema comum dos estudos didáticos dos encontros do projeto 

de Formadores foi a Leitura. Neste sentido, quais ações de promoção da 

leitura foram desenvolvidas a partir dos estudos formativos? 
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APÊNDICE C – Questionário: Roteiro de diálogo com os professores 

OBSERVAÇÃO: as perguntas são referentes à experiência de formação 

continuada no espaço escolar como ação articuladora para os estudos e 

realização das práticas de leitura na escola, vivenciada nos anos de 2017 a 

2019, através do projeto ―Formação de Formadores: constituindo redes 

colaborativas de aprendizagens‖. 

QUESTIONÁRIO 

1.       Qual sua formação acadêmica e tempo de serviço lecionando? 

2. A partir de suas memórias, conte sua experiência na realização das 

práticas de leitura no contexto escolar, por exemplo, atividades, estratégias, 

resultados alcançados, algo que queira relatar. 

3. De que maneira a participação no projeto ―Formação de Formadores‖ 

contribui para a relação entre você e seus pares (colegas professores dos 

mesmos e diferentes seguimentos)? 

4. Quanto a relação professor e coordenador pedagógico, o processo 

formativo em lócus contribuiu para o vínculo profissional entre vocês, no 

sentido do exercício de um trabalho colaborativo frente ao ensino e 

aprendizagem dos alunos? 

5. Este programa implementou um percurso formativo contínuo em rede, 

onde os encontros aconteciam um a cada bimestre no próprio espaço 

escolar. Qual sua opinião sobre este ponto?  

6. O processo formativo tinha como objeto de estudos o próprio contexto 

educativo, isto é, relacionavam a análise das situações de natureza 

pedagógica local com conceitos teóricos e propostas didáticas. Enfatize sua 

opinião sobre esta concepção metodológica, procurando argumentar sobre o 

que sentiu no trabalho com os conteúdos propostos.  

7. Em vários momentos das formações, os formadores enfatizavam que 

vocês, professores, eram ―co-autores‖ do processo formativo. Qual é o seu 

entendimento sobre esta afirmativa?  

8. Quais ações de promoção das práticas de leitura dentro e fora da escola 

foram desenvolvidas a partir dos estudos formativos?   

9. Nesta perspectiva, qual é sua análise sobre os comportamentos leitores 

desenvolvidos pelos alunos, antes e depois da realização deste projeto?    
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10. Os encontros formativos trouxeram o conteúdo leitura explorado em 

suas diferentes concepções. Você conseguiu observar uma diferença no seu 

comportamento leitor antes e pós participação nas formações continuadas? 
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APÊNDICE D – Questionário: Roteiro de diálogo com a professora 

formadora 

QUESTIONÁRIO 

1. Gostaria que você se apresentasse mencionando sua formação 

acadêmica e breve histórico profissional. 

2. Como ocorreu seu ingresso na função de diretora de ensino, formação e 

pesquisa no município desta pesquisa? 

3. Quais foram os parâmetros e referenciais que serviram de base para 

fundamentar seu plano de trabalho e/ou plano de ação na gestão pedagógica 

em rede? 

4. Para apresentar o projeto ―Formação de Formadores‖ no município de 

sua aplicabilidade, foi reunida toda equipe educacional da rede. Nos conte um 

pouco sobre o projeto. 

5. Quais foram as estratégias iniciais para implementação desta proposta? 

Quem são os colaboradores envolvidos? 

6. Sabemos que muito coordenadores pedagógicos participantes do projeto 

de ―Formação de Formadores‖, pouco antes de iniciarem suas experiências na 

coordenação, atuavam como professores. Neste contexto, o que legitima o CP 

na função de formador de professores? 

7. Se a experiência em Itupiranga com o projeto ―Formação de 

Formadores‖ puder servir de inspiração para outras realidades educacionais, o 

que você considera importante e que estas instâncias compreendam para 

pensar uma proposta íntegra às suas realidades? 

8. Qual é o referencial teórico que embasou a construção deste projeto? 

9. Quanto à dinâmica das ações formativas do projeto, como ocorria o 

acompanhamento dos coordenadores pedagógicos por parte das formadoras? 

10. Durante os encontros de formação no espaço escolar, as formadoras 

sempre mencionavam que os professores eram ―co-autores do processo 

formativo‖. O que quer dizer esta afirmativa? 

11. Um dos temas iniciais que direcionou os conteúdos metodológicos a 

serem trabalhados durante o programa foi o tema ―práticas de leitura‖. Por que 

iniciar com este tema? Como se chegou a ele? 

12. Qual é o referencial teórico que embasou os estudos sobre as práticas 

de leitura? 
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13. Em seu ponto de vista, nos três anos de desenvolvimento do projeto 

foram alcançadas as metas esperadas quanto aos objetivos do mesmo? 

14. Quais foram as principais ações/conquistas alcançadas pelo município, 

no campo da Educação, através da implementação do projeto ―Formação de 

Formadores‖? 

15. Quais os principais desafios para implementar um projeto formativo 

neste contexto, seja por parte das secretarias de educação municipal ou por 

iniciativas autônomas das escolas? 
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APÊNDICE E – Grupo Focal: Roteiro de discussão com o Coordenador 
Pedagógico 

Quadro 69 - Roteiro de Discussão com o Coordenador Pedagógico 

Eixo Articulador Questões 

Capacitação para 

atuar como PCP 

Vocês participaram do curso de Formação de formadores ou de algum 

outro curso que capacite o docente para atuar como professor 

coordenador pedagógico? 

Vocês percebem diferença na atuação como CP antes e depois dos 

cursos de capacitação para a função? 

Direcionamentos no 

contexto pandêmico  

Sabemos sobre o impactante acontecimento ocorrido no início de 2020, 

a pandemia da covid-19.  Dentro do contexto pandêmico, como a escola 

direcionou as ações educacionais? 

Direcionamentos 

referente ao 

contexto 

pedagógico e 

formativo 

De que forma vocês, CPs, organizaram o planejamento das suas rotinas 

de trabalho neste contexto? 

A participação ou ausência no curso ―Formação de formadores‖ gerou 

influência para o direcionamento pedagógico e formativo no contexto 

pandêmico? 

Foi possível realizar encontros formativos no lócus escolar dentro do 

contexto pandêmico?  

Relação professor e 

CP 

Como acontece a relação entre o CP e o professor, considerando a 

relação entre teoria e prática, planejamento e ações formativas? 

Como é a participação dos professores nas ações formativas no 

processo em lócus? 

Leitura Foi possível a continuação das práticas de leitura neste contexto 

pandêmico?  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Apêndice F – Grupo Focal: Roteiro de discussão com os Professores 

Quadro 70 - Roteiro de Discussão com os Professores 

Eixo Articulador Questões 

Experiência 

profissional 

Conte-nos um pouco sobre suas atuações no campo da educação: há 

quanto tempo atuam nesta instituição? Seguimentos que lecionam... O 

que quiserem mencionar neste contexto. 

Experiências e 

percepções ao 

que concerne à 

Formação 

continuada 

Conte-nos um pouco sobre as suas experiências formativas: das 

diferentes tendências metodológicas vivenciadas, qual considerou a mais 

significativa para o seu trabalho em sala de aula? 

Quanto à experiência no curso ―Formação de formadores‖, em especial 

relacionado ao contexto da formação no lócus escolar, quais as 

impressões sobre esta vivência? 

Quais as percepções quanto as discussões sobre as questões da sala de 

aula (relação teoria e prática; dados coletados da própria realidade 

escolar, dentre outros); 

Direcionamentos 

no contexto 

pandêmico 

Sabemos sobre o impactante acontecimento ocorrido no início de 2020, a 

pandemia da covid-19.  Dentro do contexto pandêmico, como a escola 

direcionou as ações educacionais? 

 Como foram direcionados os encontros formativos neste contexto 

pandêmico? 

A participação ou ausência no curso de ―Formação de formadores‖ foi 

importante para colaborar no processo formativo no contexto pandêmico? 

Experiência no 

projeto Formação 

de Formadores 

Vocês consideram que a experiência no projeto ―Formação de 

formadores‖ foi significativa para que os CPs liderassem o processo neste 

contexto pandêmico? 

Vocês consideram que a experiência no projeto ―Formação de 

formadores‖ foi significativa para que vocês, professores, obtivessem 

autonomia e confiança no processo formativo neste contexto pandêmico? 

Escola –  

percepções  

O que torna o contexto desta escola (seja direcionamento pedagógico, 

administrativo, dentre outros) significativo e que valorize o professor como 

um todo? 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
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Apêndice G – Folder de Apresentação do projeto “Formação de 

Formadores: Constituindo redes colaborativas de aprendizagens” 

 

Fonte: Arquivo anexado no caderno de uma das coordenadoras pedagógicas participante do 

projeto. 

Figura 12 - Folder de Formação - Projeto de Formadores 
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Apêndice H – Imagem ilustrativa da carta entre aos Coordenadores 

Pedagógicos 

Figura 13 - Carta aos Coordenadores Pedagógicos 

 

Fonte: Arquivo impresso anexado ao caderno de uma das coordenadoras 
pedagógicas participante do projeto. 

 


