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RESUMO  
Este artigo é fruto de um estudo de campo desenvolvido na disciplina de Coordenação 
Pedagógica no curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRPE/UAG. Definimos como 
objetivo geral analisar os saberes docentes construídos e mobilizados na prática da 
Coordenação Pedagógica. A pesquisa foi de cunho qualitativo, o campo de estudo foram duas 
escolas públicas da região de Garanhuns-PE. Os instrumentos de coleta de dados foram 
observações e entrevistas  semi-estruturadas que possibilitou identificar os saberes docentes 
das coordenadoras. Através deste estudo, foi possível perceber que as coordenadoras 
pesquisadas constroem e mobilizam saberes relacionados à docência em sua prática. Contudo 
em sua atuação, enfatizaram as dificuldades relacionadas ao relacionamento com os docentes, 
sinalizando a necessidade de uma formação continuada na área específica da Coordenação 
Pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVE: Coordenador pedagógico; saberes docentes; organização do trabalho 
pedagógico na escola. 

 
ABSTRACT 
This article is the result of a field study carried out in the discipline of the Pedagogical 
Coordination Degree in Pedagogy of UFRPE / UAG. We define the objective of analyzing the 
general teaching knowledge constructed and mobilized in the practice of Educational 
Coordination. The research was qualitative, the field study were two public schools in the 
region of Garanhuns-PE. The instruments of data collection were observations and semi-
structured interviews that allowed teachers identify the knowledge of the coordinators. 
Through this study, it was revealed that the coordinators surveyed build and mobilize 
knowledge related to teaching in their practice. However in their work, emphasized the 
difficulties related to the relationship with teachers, signaling the need for continued training 
inthe specific area of the Pedagogical Coordination. 
 
KEY WORDS: Pedagogical Coordinator, teacher knowledge, pedagogical work organization 
at school. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo educacional na escola envolve em seu cotidiano diversas atividades que 

são desenvolvidas por vários profissionais de diversas áreas, constituídos pelo pessoal 

administrativo, o pedagógico, a equipe técnica e dos demais serviços de apoio e organização 

da instituição de ensino. Estes profissionais no geral atuam diariamente com intuito de 

alcançar a função social da escola, tendo em vista que este espaço deve possibilitar a 

formação integral da pessoa. Com a possibilidade de desenvolver e potencializar o 

desenvolvimento pessoal com a formação de um ser ativo, criativo e participativo frente ao 

convívio e, ainda, o acesso ao conhecimento socialmente construído pela sociedade.  Diante 

do exposto, partimos das indagações: qual o papel da coordenação pedagógica no tocante à 

organização do trabalho pedagógico na escola? Que saberes constituem a práxis da 

coordenação pedagógica? Qual a natureza de seu trabalho? Quais as principais dificuldades 

para organizar o trabalho pedagógico na escola? A seguir, trataremos de discutir a questão do 

saber docente e a natureza do trabalho da coordenação pedagógica no âmbito escolar. 

   

A QUESTÃO DO SABER DOCENTE: EM BUSCA DA NATUREZA DO TRABALHO 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA 

 

As pesquisas sobre o saber docente tiveram início nos anos 1980, no mundo anglo-

saxão e depois por toda a Europa. Tais estudos vieram se contrapor ao modelo de formação 

calcado na racionalidade técnica, que concebe o professor como um mero executor de tarefas 

pensadas por outros profissionais.  

Nesse sentido, subjacente à questão dos saberes docentes, está a defesa do professor 

como um profissional autônomo, capaz de tomar decisão, refletir sobre sua ação, realizar 

investigações sobre sua própria prática e formar um coletivo docente. É com base nessa 

proposição que introduzimos a questão dos saberes docentes ao contexto de trabalho do 

coordenador pedagógico.  

De acordo com Tardif (2002), a questão dos saberes é ampliada para além do âmbito 

dos docentes, estendendo-se para o conjunto de educadores responsáveis pelas práticas 

educativas. O autor afirma que “(...) os grupos de educadores, os corpos docentes que 

realizam os processos educativos no âmbito do sistema de formação em vigor, são chamados 

a definir sua prática em relação aos saberes que possuem e transmitem” (p. 31).  
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Nessa mesma direção, André e Vieira (2006), afirmam que o coordenador “também é 

um docente e desenvolve suas atividades junto aos professores, com o propósito de favorecer 

o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar” (Ibid., p. 14).  

Ao contribuir para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, o coordenador 

pedagógico mobiliza uma pluralidade de saberes: disciplinares, curriculares, técnico-

profissionais, afetivos e experienciais. Em suas atividades cotidianas ele atua e recompõe 

constantemente seus saberes que são plurais, heterogêneos e interconectados. Em suas 

atividades cotidianas os coordenadores pedagógicos mobilizam diversos saberes que orientam 

e fundamentam as ações pedagógicas.  

Nesse entendimento, contribuímos com o debate educacional ao definirmos o saber 

docente como expressão da atividade humana que se desenvolve nas trajetórias de formação 

pessoal/profissional, ao longo de uma carreira, que se constitui no interior das práticas 

pedagógicas e na relação com os saberes especializados, profissionais e pedagógicos, que 

busca a reciprocidade entre a teoria e a prática, entre as dimensões objetivas e subjetivas, 

constituindo assim, as múltiplas faces da formação, da carreira e da prática social docente 

(ARAÚJO, 2005).  

Assim, a questão dos saberes docentes constitui um avanço em relação ao modelo da 

racionalidade prática, pois conforme André e Vieira (2006),  

acentua a perspectiva política do trabalho docente, concebe o professor como um 
intelectual transformador, uma verdadeira “autoridade emancipatória” nutrida pelos 
ideais de liberdade, igualdade e democracia, que devem ser postos em prática na 
educação de seus alunos, para que se tornem cidadãos participativos e 
transformadores da realidade social (p. 13). 

 

Para conceituar o saber docente, Tardif (2002) parte de eixos norteadores: o primeiro 

eixo é a pessoa do trabalhador e seu trabalho, o que exige do coordenador uma sabedoria 

pessoal adquirida na família, na escola, na formação e nas relações interpessoais, o qual vai 

ajudar na relação do trabalho e na mediação de conflitos. 

 O segundo eixo trata da “pluralidade de saberes”, no qual esse profissional recorre a 

vários saberes como gerencial, profissional, relacional, éticos e políticos, adquiridos ao longo 

da vida para mediar o problema da falta de professores, decidir que o aluno não pode ficar 

sem aula e ter interação com os pais e a comunidade. 

 O terceiro eixo refere-se a “temporalidade do saber”, ou seja, os saberes adquiridos no 

cotidiano familiar, na formação inicial e continuada, ganham uma nova abordagem quando 

vivenciados na prática. Pois, esse profissional é um agente transformador e inovador da 

realidade, o qual esses saberes serão modificados ao longo da práxis. O quarto eixo é “a 
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experiência enquanto fundamento do saber” este eixo trata que a experiência adquirida no 

cotidiano do trabalho é o alicerce que ajuda a compreender e orientar melhor a profissão no 

cotidiano. Essa experiência se dá através das interações e das especificidades do contexto de 

trabalho.  

 O quinto eixo trata dos “saberes humanos a respeito de seres humanos”, ou seja, o 

coordenador deve trabalhar de forma reflexiva e apoiar a formação do professor, além de 

saber ouvir o outro estando aberto para mudanças fortalecendo a identidade. 

 No último eixo ”saber repensar a formação dos professores”, o coordenador 

pedagógico deve elaborar projetos de acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição para repensar, renovar e orientar a formação do educador, para uma melhor prática 

em sala de aula. 

Portanto, é na amplitude/complexidade do conceito de saberes docentes que situamos 

os saberes do coordenador pedagógico, relacionando-os à pessoa do coordenador e aos 

condicionantes de seu trabalho, pois conforme Tardif (2002), “o saber é sempre o saber de 

alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer” (p. 11). 

 

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

 

A organização do trabalho pedagógico na escola é de fundamental importância para 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Com isso, reforçamos a relevância dada à 

organização do trabalho coletivo/pedagógico na escola, cabendo ao coordenador o papel de 

articulador do projeto político pedagógico da escola que passa “pela autonomia da escola, de 

sua capacidade de delinear sua própria identidade” (VEIGA, 2004: 16). 

Partindo desse pressuposto, a escola deve oferecer um projeto político pedagógico que 

revele todas as intenções da unidade escolar. Nesse caso, parece necessário compreender 

como é realizada a construção do projeto político pedagógico da escola, sendo neste caso uma 

construção coletiva que em sua concretude vai delinear os caminhos que irá seguir o 

desenvolvimento educacional, bem como, outras tarefas das instituições. No decorrer desses 

procedimentos, podem-se perceber também alguns saberes docentes que estão embutidos nas 

práticas.   

Como evoca na LDB, lei nº 9.394/96 “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua 
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proposta pedagógica” assim expõe como direcionar suas finalidades, as especificidades de 

cada instituição escolar. Vale chamar atenção sobre o coordenador pedagógico que faz uso em 

sua atuação para o direcionamento dessa finalidade, sendo ele o grande responsável pelo 

caminho que irá fazer todos os objetivos almejados da instituição. 

Do mesmo modo, enfatizamos a necessidade do coordenador pedagógico trazer o 

conhecimento pedagógico para o trabalho coletivo na escola, pois de acordo com Suchodolski 

(1979)  

o conhecimento da ciência pedagógica é imprescindível, não porque esta contenha 
diretrizes concretas válidas para hoje e para amanhã; mas porque permite realizar 
uma autêntica análise crítica da cultura pedagógica, o que facilita ao professor 
debreçar-ce sobre as dificuldades concretas que encontra em seu trabalho , bem 
como supera-las de maneira criadora (apud PIMENTA, 2009: 81). 

 

O trabalho do coordenador é complexo, pois deve gerir todos os alunos e professores, 

enquanto o educador só gere um grupo de educandos. Por isso, se faz necessário que o 

coordenador tenha uma boa formação inicial para saber tomar decisões de situações 

inesperadas e que as atividades sejam mediadas pelo planejamento da rotina escolar como, 

por exemplo, a formação e o acompanhamento do educador, atendimento aos pais e aos 

alunos, a construção do projeto político pedagógico e resolver a parte burocrática da escola.  

Segundo Libâneo (2009, p. 373), “o papel do coordenador pedagógico é o de 

monitoração sistemática da prática pedagógica docente, sobretudo mediante procedimentos de 

reflexão e de investigação”.   

Caberá à coordenação pedagógica organizar espaços, tempos e processos considerando 

as práticas pedagógicas a partir dos pressupostos teóricos que as organizam e das condições 

dadas historicamente (FRANCO, 2009). Assim, transformar as práticas pedagógicas num 

processo coletivo de reflexão crítica sobre as situações educativas e pedagógicas, de modo a 

organizar novos pressupostos que gerem uma nova práxis pedagógica.  

 Portanto, o coordenador tem um papel fundamental de orientar os docentes, 

principalmente o professor iniciante que está chegando à escola. É necessário que o 

coordenador pedagógico faça planejamento para que sua atuação tenha êxito, mas para que 

tenha bom desempenho se faz necessário possuir saberes docente como afetivos, culturais, 

familiares, sociais e temporais. Esses saberes se aperfeiçoarão no cotidiano da prática escolar 

organizando a rotina, articulando o PPP e cuidando da própria formação. Para André e Veiga 

(2006, p. 23), “os saberes do coordenador são, portanto, plurais, heterogêneos e 

interconectados. No cotidiano, ele atua e recompõe constantemente seus saberes”. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi de cunho qualitativo, visto que é um tipo de estudo por meio de 

técnicas e métodos que garante ao pesquisador uma apreensão da realidade, bem como pela 

busca e entendimento de uma literatura que fazem parte do tema abordado (OLIVEIRA, 

2008).  

Conforme anunciamos, a pesquisa teve o objetivo de analisar os saberes docentes 

construídos e mobilizados na prática da Coordenação Pedagógica na perspectiva da 

organização do trabalho pedagógico na escola. As escolas eram situadas no Agreste 

Meridional-PE, nos municípios de Lajedo e Garanhuns.  

Tendo em vista a pluralidade dos saberes docentes, buscou-se por meio de um estudo 

de campo, analisar os saberes docentes construídos e mobilizados na prática da Coordenação 

Pedagógica na perspectiva da organização do trabalho pedagógico na escola. Os instrumentos 

de coleta de dados utilizados foram à observação e a entrevista semi-estruturada (durante o 

mês de novembro de 2011) a fim de identificar quais os saberes envolvidos na prática do 

Coordenador Pedagógico, além de identificar as concepções sobre os saberes docentes 

envolvidas na atuação da Coordenação Pedagógica. 

Assim, foi possibilitado um contato direto com os Coordenadores Pedagógicos 

desempenhando o seu ofício com as suas atividades cotidianas que foram de grande 

importância para o presente estudo. Percebendo neste sentido o complexo trabalho 

desempenhado por estes profissionais, que ambas profissionais vistas em situações e 

contextos diferentes é visto que a formação e a experiência prática podem contribuir 

possivelmente para a atuação dos coordenadores pedagógicos. A observação teve o objetivo 

de reconhecer quais são os saberes mobilizados na prática dos coordenadores e como 

organizam o trabalho pedagógico nas escolas. Segundo revela Servo, Bervian e Silva (2007, 

p. 31), “observar é aplicar os sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento 

preciso”. A entrevista semi-estruturada teve o intuito de reconhecer nas falas dos pesquisados 

a postura diante dos saberes docentes em sua prática pedagógica, bem como suas dificuldades 

e os saberes indispensáveis a sua prática, a fim de possibilitar melhor resultado ao referido 

estudo. 

O nome dos coordenadores e das instituições pesquisadas não será divulgado, por 

questões éticas, apenas serão denominados de “Coordenador I” e “Coordenador II” para 

identificar esses sujeitos. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os saberes construídos e mobilizados na prática das coordenadoras pedagógicas 

  

A análise dos saberes docentes é de extrema importância, pois estes estão entrelaçados 

no seu cotidiano. Em virtude de investigar as práticas, a observação foi realizada com 

coordenadoras dos municípios de Garanhuns e Lajedo, localizados no Agreste Meridional de 

Pernambuco.  

A seguir apresentaremos o registro das atividades realizadas pelas coordenadoras I e 

II. 

Ao chegar à escola, a coordenadora confere a presença dos docentes, em seguida 
direciona-se para a sua sala, na qual começa a dar atendimento a docentes que 
apresentam dúvidas com relação ao preenchimento da caderneta e questiona sobre as 
suas aulas atividades. Realiza posteriormente atividades para o projeto que está 
sendo desenvolvido pela instituição com a integração de diversas áreas de 
conhecimento que partiu da Coordenadora Pedagógica e da equipe gestora, 
propondo assim o momento de socialização em que os docentes se interessaram e 
sugeriram diversas temáticas tendo como geral “Meio Ambiente” 
(COORDENADORA I – ESCOLA MUNICIPAL DE LAJEDO). 

Ao chegar à escola, a coordenadora visitou as salas de aula e perguntou como os 
alunos estavam como também entregou o diário de classe para as professoras. Em 
seguida, vai a secretaria imprime uma atividade e volta à sala e entrega à docente, a 
mesma pergunta por um aluno que não está frequentando. Resolve também a 
questão da água que está faltando na escola. Logo após, pesquisa alguns projetos na 
internet e liga para a secretária que está de licença maternidade para viR participar 
do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola). Nessa reunião foram tratados temas 
como gestão, estudante e comunidade escolar, docentes, profissionais e 
infraestrutura. Estavam presentes a gestora, a secretária, duas professoras e a 
coordenadora, a coordenadora dirigiu esse encontro. Nessa reunião foram 
respondidas questões que estão na página do “SIMEC PDE Interativo” site do MEC 
(COORDENADORA II ESCOLA MUNICIPAL DE GARANHUNS). 

 

As Coordenadoras I e II estão sempre atentas com a chegada dos docentes, tendo em 

vista os possíveis encaminhamentos que devem ser tomados devido à ausência de algum, e 

sempre auxiliam os docentes nas possíveis dúvidas ou questionamentos que podem surgir. A 

Coordenadora I foca ainda a realização do Projeto, momento na escola que seria de grande 

socialização de trabalhos realizados por professores e alunos com diversificadas exposições 

relacionados com a temática trabalhada pela escola, em que propuseram os trabalhos entre as 

próprias turmas e a comunidade geral. A Coordenadora II foca O Plano de Desenvolvimento 

da Escola envolvendo a direção e o corpo docente para um melhor direcionamento da escola.  
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As coordenadoras I e II fazem uso de sua atribuição unindo todos nos eventos 

propostos na escola, ou seja, uma ação coletiva. Como afirma André e Viera (2006), ao 

mesmo tempo não deixar de aproveitar o momento de contato com os alunos e profissionais, 

sendo assim de grande importância para todos no ambiente escolar. Vejamos a seguir os 

saberes mobilizados na prática cotidiana destas coordenadoras:  

   

SABERES MOBILIZADOS NA PRÁTICA DE DUAS 
COORDENADORAS PEDAGÓGICAS (I E II) 

Saberes do trabalho para o 
trabalho 

assesorar o trabalho do professor, 
desenvolver projetos didáticos. 
Acompanhar e atender os estudantes 
em suas dificuldades 

Saberes relacionais Interação com todos que fazem a 
instituição: alunos, professores, 
direção, secretaria, pais e 
comunidade. 

Saberes profissionais, 
curriculares, disciplinares, 
experienciais... 

Elaboração de projetos didáticos. 
Reuniões com o corpo docente e 
gestor da escola, 
elaboração de projetos didáticos. 

 

Concluir que os coordenadores I  e II revelam em sua práticas saberes relacionados a respeito 

da organização do trabalho pedagógico na escola. Este em virtude do seu trabalho está 

direcionado ao corpo docente e o aprendizado dos alunos, entre outras funções.   

A análise das entrevistas possibilitou uma maior apreensão dos resultados. Ao indagar 

sobre quais saberes são mobilizados na prática, as coordenadoras I e II revelaram que: 

Na minha prática docente os saberes que mobilizo SÃO os acadêmicos, por estes 
terem um embasamento teórico, específicos de cada caso, interpessoal, pois 
trabalhamos com um público DE várias pessoas, e com as vivências do cotidiano 
escolar. Assim, estamos com muitas pessoas ao nosso redor (COORDENADORA 
I). 
 
Todos os saberes do campo pedagógico, tanto para lidar com aluno, quanto com o 
professor, então utilizo vários saberes. Eu acredito na área de Coordenação 
Pedagógica, o trabalho com aluno que a gente também orienta e acompanha, é um 
trabalho vamos dizer assim é [...] um trabalho que você tem dificuldades também 
(COORDENADORA II). 
 

Segundo André e Vieira (2006, p. 18), “muitos desses saberes devem ter sido 

adquiridos ao longo da vida, seja na família, na escola, na formação inicial ou em sua 

experiência de atuação”, assim é visto a variedade de saberes que são construídos também ao 

longo da sua vivência.  
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Pode-se notar que as mesmas utilizam variedades de saberes como saber relacional, a 

temporalidade do saber, o saber oriundo da experiência do trabalho e a formação dos 

professores, estes que são primordiais por estarem presentes na sua atuação como 

profissional.  

Outro dado importante foi indagar sobre as rotinas da prática pedagógica, conforme 

veremos nos relato a seguir:  

Proporciono ideias interessantes, intervenção entre professor e alunos, alunos, 
servindo como elo, ou seja, como disciplinador. Preparo calendário, organização dos 
docentes em caso de falta de algum professor e atendimento ao pessoal, família, 
alunos, professores, é assim que direciono minha atividade cotidiana 
(COORDENADORA I). 

Eu tenho um planejamento diário e uma rotina diária [...] atendo alunos, pais de 
alunos e professores, sigo o plano de ação da prefeitura [...] (COORDENADORA 
II). 

Pode-se concluir que os saberes docentes estão presentes nas suas atribuições como 

coordenadora e fazem uma relação com a sua prática cotidiana. 

 

DIFICULDADES VIVENCIADAS 

 

Com relação às dificuldades na atuação foi possível identificar a falta de 

acompanhamento da família, a formação dos professores o relacionamento interpessoal. Para 

Libâneo (2009, p. 358), “realizar um trabalho coletivo significa conseguir que o grupo de 

educadores chegue a pontos de partida (princípios) e de chegada (objetivos) comuns [...]”. 

Podemos observar as dificuldades enfrentadas pelas as coordenadoras a seguir, 

 
São vários, mais a falta de acompanhamento das famílias dificulta muito. A 
formação dos professores também é outro fator. O relacionamento com as pessoas, 
pois quem vive com muita gente sofre disso também. Assim, quem tem uma posição 
de liderança também possui essa dificuldade (COORDENADORA I). 
 
A dificuldade maior é manter uma boa relação com os professores. Infelizmente 
ainda têm professores que pensam que o papel do coordenador é de fiscalizar, cobrar 
[...] o meu papel aqui é de ajudar, é de servir os professores, até porque a gente que 
está na sala de aula tem uma visão, mas quando você é professor e está na 
coordenação tem outra visão (COORDENADORA II). 

Ao indagarmos sobre os saberes indispensáveis para a atuação do coordenador, as 

mesmas revelaram: 

Formação especifica, ele tem que ter conteúdo, também conhecimento pra poder 
ajudar os professores, sensibilidade com bom relacionamento uma pessoa que tem 
que está juntando e não separando, tem que ter ética e respeitando sempre todos 
(COORDENADORA I). 
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 No campo pedagógico, eu acredito que a coordenadora precisa de uma grande 
bagagem da LDB, das leis, ver o Projeto Político-Pedagógico da escola. A saber, 
lidar com as pessoas. São vários saberes, mais deve ter o perfil de saber respeitar, 
saber se posicionar na hora certa. Mesmo que se estude na faculdade o papel do 
coordenador, mais quando a gente vai para prática a gente sabe quanto custa o papel 
do coordenador (COORDENADORA II). 
 

Diante dos relatos das coordenadoras, observa-se que elas recorrem a vários saberes 

tanto profissionais, como éticos e relacionais. Para André e Vieira (2006, p. 19), “ele precisa 

estar atento às brechas que a legislação e a prática cotidiana permitem para atuar, para inovar, 

para provocar nos professores possíveis inovações”. Elas utilizam de seus saberes docentes 

adquiridos na família, na escola, nas relações interpessoais e principalmente na experiência 

cotidiana. 

 

DADOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E TEMPO DE ATUAÇÃO 

 

Sobre a formação e o tempo de atuação dos sujeitos envolvidos na pesquisa foi visto 

que a Coordenadora I possui Magistério, Licenciatura em Pedagogia, especialização em 

Supervisão Escolar e Gestão Pedagógica e atua na área da Coordenação há seis anos na 

Escola. A Coordenadora II possui Magistério, Licenciatura em Pedagogia e cursa atualmente 

Psicopedagogia, já atua como Coordenadora Pedagógica há dois anos e quatro meses. Ambas 

as Coordenadoras afirmaram que anteriormente já atuaram como docentes em outras 

instituições, mas atualmente estão apenas na área da Coordenação Pedagógica da Escola 

pesquisada. Para André e Vieira (2006, p. 22), “[...] é um profissional inserido no processo de 

formação contínua, em busca de mudanças e fundamentações criteriosas para sua prática”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir deste estudo efetivado foi possível mapear os saberes docentes mobilizados na 

prática das coordenadoras pedagógicas pesquisadas, tendo em vista a organização pedagógica 

das escolas. Vimos que as coordenadoras mobilizam saberes plurais, oriundos de diversas 

fontes. Esses fundamentam a prática e dão base à organização do trabalho pedagógico na 

escola.  

A organização do trabalho pedagógico na escola requer uma formação profissional 

calcada em bases sólidas, nos diversos saberes da docência, possibilitando ao profissional da 
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educação a capacidade de mediar, de modo teórico-prático, as situações-problema que 

emergem da prática pedagógica na escola.  

Portanto, o estudo indica a necessidade de uma formação pedagógica específica para esses 

profissionais, tendo em vista a complexidade do trabalho de organização pedagógica no 

âmbito escolar. 
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