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Resumo: O tema deste trabalho busca a compreensão da função do Coordenador Pedagógico na
escola e sua implicação no processo de avaliação do ensino e aprendizagem. Traz evidências acerca
das atribuições, competências e formação do Coordenador Pedagógico (que aqui será referenciado
pela sigla CP) dentro da escola pública de anos iniciais do ensino fundamental. Em especial, como
ocorre o processo de contribuição, articulação, mediação e intervenção do CP nas práticas
didático-metodológicas dos professores. Com base na especificidade da instituição educativa escolar,
este artigo está respaldado pela perspectiva histórico-cultural de Vygotsky 1992, que vê o ser
humano como um indivíduo que se constitui por meio da interação com o outro e com o ambiente,
sendo partícipe na aquisição e construção de cultura. Com foco na prática cotidiana da atuação do
Coordenador Pedagógico o texto apresenta os princípios aos quais este profissional se fundamenta
para exercer sua função e como ela está articulada aos resultados do desempenho escolar dos alunos
e a repercussão deste processo na qualidade do ensino e aprendizagem na garantia das finalidades
educativas escolares.
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Introdução

O trabalho apresenta uma organização pedagógica do espaço escolar, pautada em um processo
histórico de contradições, conflitos e mudanças que o contexto social apresenta em sua realidade.
Uma vez que a instituição escolar é composta por sujeitos que produz e se apropria de cultura em um
movimento contínuo de interação com o outro e com o ambiente, desencadeando o processo de
aprendizagem e desenvolvimento humano.

A constituição deste artigo está configurada na concepção da teoria-histórico-cultural de Vigotsky,
ao qual considera o contexto social da criança e sua experiência prévia com instituições diversas de
seu convívio. As contribuições do processo histórico e cultural que a criança traz para a instituição
escolar são princípios norteadores para a organização das práticas didático-metodológica ao
considerar o ensino e a aprendizagem no aspecto cognitivo, psicológico e cultural da criança.

A organização escolar na visão sócio histórica e cultural tem como objetivo pensar esse espaço
educativo em sua função social, como instituição propulsora de inserção e integração do sujeito que
produz e se apropria da cultura humana historicamente constituída, responsável pelo conjunto de
saberes, habilidades, valores e hábitos que compõem a formação contínua do sujeito para viver no
mundo consciente de seus direitos e deveres. Portanto, a escola é concebida pelo sujeito que a
compõem e constrói na diversidade cultural e sua historicidade.

Refletir acerca do processo de ensino e aprendizagem tem sido pauta nas discussões da equipe
gestora das escolas públicas, pois pensar como este processo está sendo abordado dentro da
organização escolar, considerando os princípios da justiça social aos quais a escola é responsável é
papel fundamental para garantia do acesso e permanecia dos alunos na escola e a eficácia no
atendimento. Nesta vertente, o trabalho traz como ênfase a “Atuação do Coordenador Pedagógico na
escola e suas implicações no processo de avaliação do ensino e aprendizagem”.

Ao discorrer sobre as atribuições do coordenador pedagógico e como ocorre a assistência
didático-pedagógica junto aos professores, será evidenciado qual a concepção que este profissional
tem sobre sua função, quais estratégias formativas são propostas para contribuir no processo de
ensino aprendizagem e avaliação e como este trabalho pedagógico está estruturado no âmbito do
Projeto Político Pedagógico.

Com base na organização das atividades pedagógicas que a escola desenvolve, é apresentado
algumas problemáticas que interferem diretamente na execução e efetivação da função do CP. Estes
fatores referem-se às condições de trabalho, a sobrecarga de tarefas no cotidiano escolar, a ausência
de formação específica a este profissional, a falta de conhecimento teórico e prático sobre sua função
e concepção de avaliação no que se refere a objetivos, estruturação dos critérios de avaliação,
instrumentos de aplicabilidade, análise e articulação dos resultados como feedback para o
(re)planejamento das ações pedagógicas junto aos professores.

Ao enfatizar o papel de articulador e mediador do processo de avaliação no ambiente escolar, o CP é
levado a refletir sob quais princípios a avaliação do ensino e aprendizagem está pautada, com quais
objetivos ocorre a avaliação e a que fins os resultados estão sendo utilizados de forma funcional para
levar a reflexão da prática pedagógica do professor e as condições de aprendizagem que a escola
oferece aos alunos. Sob quais eixos estão estruturados o processo de avaliação do ensino e
aprendizagem no âmbito da avaliação diagnóstica, contínua, processual, qualitativa e formativa, de
acordo com Haydt.

Se a avaliação permite verificar diretamente o nível de aprendizagem dos
alunos, ela permite também, indiretamente, determinar a qualidade do
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processo de ensino, isto é, o êxito do trabalho do professor. Nesse sentido, a
avaliação tem uma função de realimentação dos procedimentos de ensino (ou
feedback) à medida que fornece dados ao professor para replanejar seu
trabalho docente, ajudando-o a melhorar o processo ensino-aprendizagem.
(HAYDT, 2004, p. 21).

Nesta perspectiva, a avaliação precisa ser concebida pelo CP e professores docentes como aliada ao
desenvolvimento do ensino e aprendizagem em todos os contextos sociais e culturais que os alunos
apresentam nas suas multiplicidades de saberes e competências, de modo que venha perpetuar no
cotidiano escolar a função social da escola como instituição democrática, acolhedora, inclusiva,
emancipadora do sujeito, garantindo-lhe seus direitos de acesso à educação de qualidade dentro do
princípio da escola justa, cujo seu fim é a efetivação e garantia das finalidades educativas escolares.

Atuação do Coordenador Pedagógico na organização do trabalho escolar na perspectiva da
Teoria Histórico-Cultural

Os estudos que levaram a constituição deste artigo estão configurados na concepção da
teoria-histórico-cultural, ao qual considera o contexto social da criança e sua experiência prévia com
instituições diversas de seu convívio. As contribuições do processo histórico e cultural que a criança
traz para a instituição escolar são princípios norteadores para a organização das práticas
didático-metodológica ao considerar o ensino e a aprendizagem no aspecto cognitivo, psicológico e
cultural da criança.

É fundamental pensar a organização do ambiente favorável ao desenvolvimento dos alunos,
considerando seus motivos de aprendizagem interligados às interações sociais, institucionais,
coletivas e individuais, por meio da atividade escolar. Tendo como princípio a teoria da atividade,
Leontiev vem afirmar que,

Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por
aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo
sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é,
o motivo (LEONTIEV, 2018, p. 68).

Ao se pensar as práticas metodológicas partindo dos motivos da criança e suas necessidades
educativas, desperta o interesse em pesquisar e compreender como a prática metodológica pautada na
Teoria Histórico Cultural encontra-se organizada no interior da escola e qual a concepção do
Coordenador Pedagógico frente a sua função de articulador e mediador do processo de ensino e
aprendizagem junto aos professores.

Com base nestes questionamentos, é fundamental ressaltar que na concepção de Vygotsky 2018,
desenvolvimento e aprendizagem são fatores que se interagem por meio da mediação cognitiva que
valoriza o conhecimento prévio do indivíduo ao qual dá condições para ampliação de um
conhecimento mais elaborado e a mediação didática por meio dos recursos e estratégias bem
utilizados como subsídio para a mediação cognitiva. Nesta vertente, Vygotsky afirma que:

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, más uma correta
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental,
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ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não
poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um
momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na
criança essas características humanas não-naturais, más formadas
historicamente (VYGOTSKY, 2018, p.115).

Pensar o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança na perspectiva sócio cultural, é dar
ênfase ao que preconiza os estudos de Vigotsky ao referenciar que o ser humano é dotado por
competências biológicas e precisa de experiências individual e humana para se desenvolver. Esse
desenvolvimento é conforme o tempo histórico em que está inserido no ambiente natural e cultural.
O educador (pais, professores, gerações adultas...) é o mediador da relação das crianças com o
mundo e sua cultura que só fazem sentido para o indivíduo quando este aprende seu uso social. A
aprendizagem movida por fatores externos e mediatizados é condição essencial para o
desenvolvimento, ou seja, na concepção de Vigotsky, a aprendizagem antecede ao desenvolvimento,
mesmo que estes sejam dois fatores que estão interligados, porém não caminham no mesmo ritmo. O
desenvolvimento se dá por meio da maturação de funções psicológicas superiores que são resultantes
de todo um processo de experiências e aprendizagem adquiridas pelo indivíduo.

É preciso que o CP tenha clareza desta perspectiva, uma vez que seu papel enquanto mediador junto
aos professores é dar condições para que as crianças aprendam e se desenvolvam. Seu trabalho é
priorizar o que de fato está relacionado ao planejamento e execução das práticas pedagógicas no
âmbito coletivo e individual, considerando como fator primordial o processo de formação
permanente do CP.

A fim de obter subsídios para sua atuação como articulador e mediador dos processos pedagógicos
com segurança, autonomia e responsabilidade, considerando a vivência na função, a relação e
interação com a comunidade escolar, a disposição e pro atividade de fazer o trabalho acontecer, a
experimentação, o conhecimento das leis que normatizam a instituição escolar, o conhecimento e
envolvimento na prática do Projeto Político Pedagógico e demais projetos, o currículo, o processo de
avaliação, o conhecimento da diversidade cultural existentes na escola e a composição da cultura
escolar que está posta, são questões indispensáveis para o êxito no cumprimento de sua função com
vistas a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na escola.

Com base neste pressuposto da função e atuação do Coordenador Pedagógico, Libâneo reforça que:

Também faz parte das práticas de formação continuada aquelas ações de
acompanhamento das equipes das escolas promovidas pelas Secretarias de
Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer
assistência técnica especializada ou programas de atualização e
aprimoramento profissional. Todavia, cabe um papel decisivo às equipes
técnicas das escolas (especialmente os coordenadores pedagógicos e
orientadores educacionais) que prestam assistência pedagógico-didática aos
professores, coordenam reuniões e grupos de estudo, supervisionam e
dinamizam o projeto pedagógico, auxiliam na avaliação da organização
escolar e do rendimento escolar dos alunos, trazem materiais e propostas
inovadoras, acompanham as aulas, prestam assistência na utilização de novos
recursos tecnológicos como o computador, a internet (LIBNEO, 2015, p.
189).

Em situações adversas no cotidiano escolar, o não cumprimento da execução do trabalho da
coordenação pedagógica se dá por fatores internos e externos que é suscitado como uma
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problemática no desenvolvimento específico das atividades pedagógicas. As confirmações
fundamentadas no cotidiano das escolas públicas que atendem ao Ensino Fundamental permitem
fazer relação com as questões postas no atual cenário da atuação do Coordenador Pedagógico
enquanto mero executor de múltiplas tarefas cotidianas e emergenciais na escola, acarretando a perda
de sua identidade enquanto profissional de caráter articulador, mediador e facilitador da organização
pedagógica.

[...] a concepção acadêmica sobre a identidade do pedagogo foi transformada,
mas as estruturas administrativas escolares permaneceram quase intactas. O
resultado disso é uma precarização do trabalho do pedagogo, que passa a
assumir praticamente todas as demandas que envolvem alunos e professores
nas escolas. Como dissemos anteriormente, essa situação se torna muito
favorável aos gestores do sistema, que deixam de se preocupar com a
multiplicidade de funções necessárias ao cotidiano da escola, defendendo a
ideia de que um só servidor poderá assumir todas essas funções. (POOLI,
DIAS, FERREIRA, 2018, p. 78).

Diante de tantas demandas que a escola apresenta, pensar o processo de funcionamento e
organização dos fazeres pedagógicos sem pensar a distribuição de tarefas de forma adequada e justa,
passa a desencadear uma sobrecarga de trabalho que atinge a todos os envolvidos no processo
educativo e com isso surge as consequências de um trabalho insatisfatório por parte da equipe
gestora, professores e administrativo da escola, ocasionando frustrações, desmotivação e
adoecimento por parte da equipe, desencadeando a má qualidade no atendimento aos alunos e com
isso a perca da garantia das finalidades educativas.

Neste percurso diário, o coordenador realiza uma diversidade de tarefas que diz respeito a
atendimento de pais, alunos, questões de indisciplina, problemas de relacionamento interpessoais
entre a equipe, faltas constantes de professores onde o coordenador com frequência acaba assumindo
a função de professor substituto, apoio ao gestor em suas atividades administrativas e este por sua
vez não dá o suporte necessário ao coordenador no trabalho pedagógico que já é de sua
responsabilidade e que frequentemente fica a desejar. Ou seja, não consegue efetivamente estar junto
dos professores no apoio, orientação, planejamento, execução e acompanhamento das atividades
pedagógicas desenvolvidas com e para os alunos. Não consegue sequer acompanhar o rendimento
dos alunos, as atividades de recuperação contínua e reflexão da prática junto aos docentes.

Estes são alguns dos imprevistos que acontecem no cotidiano escolar que interfere diretamente no
efetivo trabalho do CP, com destaque à desvalorização salarial que é outro fator que desmotiva o
profissional levando-o a não querer assumir esta função, pois reflete na perda da identidade e
valorização profissional. Más o objetivo aqui não é desmerecer a função do Coordenador Pedagógico
e sim apontar fatores que interferem negativamente em seu trabalho, quando a escola não está adepta
a uma organização coletiva das atividades por motivos políticos, sociais e culturais.

A função do Coordenador Pedagógico é de grande importância para o bom funcionamento da
unidade de ensino, este profissional é peça fundamental na organização e gestão da escola. O papel
de formador como parte da função do CP é mola propulsora na reflexão e (re) planejamento das
ações pedagógicas do professor, proporcionando momentos de estudo coletivo e reflexão da teoria e
da prática de acordo com as necessidades profissionais que o coletivo apresenta no seu fazer
pedagógico. Para que o processo formativo se configure, os professores devem assumir uma postura
de iniciativa e compromisso individual e coletivo frente a auto formação, as trocas de experiências e
socialização crítica da teoria e da prática cotidiana.

Mediante a tal conceito, Libâneo reforça que:
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A formação continuada é a garantia do desenvolvimento profissional
permanente. Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da
confrontação das experiências dos professores. É responsabilidade da
instituição, más também do próprio professor. O desenvolvimento pessoal
requer que o professor tome para si a responsabilidade com a própria
formação, no contexto da instituição escolar (LIBNEO, 2009, p.389).

A proposta de formação continuada na escola deve estar intrinsicamente ligada ao PPP, uma vez que
este norteia o trabalho educativo, pois uma escola cujo projeto educativo prioriza a “educação para
todos” como finalidade de garantir e exercer a função social da escola, trabalha para além do acesso,
más também a permanência do aluno, pensando em todo o contexto cultural, político, econômico e
social trazidos pelos alunos e educadores que compõem o espaço institucional educativo.

As atividades pedagógicas e o processo de avaliação do ensino e aprendizagem na Teoria
Histórico-Cultural

Acompanhar o trabalho do professor é tarefa indispensável na atuação do Coordenador Pedagógico,
pois possibilita a desmistificação da concepção de supervisor para uma visão de parceria, suporte,
orientação, divisão de responsabilidades e coletividade no processo de ensino, aprendizagem e
avaliação das atividades educativas.

A avaliação representa um dos pontos críticos na prática pedagógica, pois, pouco se conhece do
processo de avaliação, deixando a desejar na condução dos critérios e instrumentos utilizados muitas
vezes sem articulação com os objetivos de ensino e aprendizagem presentes no currículo e no Projeto
Político Pedagógico da escola. A busca por um estudo inerente a este tema, vem evidenciar o
conceito de avaliação na perspectiva histórica e cultural da aprendizagem e desenvolvimento do ser
humano. Assim ela é abordada como forma de acompanhar se a atividade de ensino desencadeou o
desenvolvimento por meio da atividade de aprendizagem do aluno. Neste contexto, a avaliação é
compreendida como processo de mediação entre atividade de ensino e aprendizagem por meio do
processo de reflexão e síntese que serve para direcionar as atividades tanto do professor quanto do
aluno enquanto sujeitos envolvidos. Por meio deste movimento contínuo do processo educativo,
surge o termo “avaliação do processo de ensino e aprendizagem”.

Com base nestas afirmações, pensar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, é tomar como
ponto de partida os níveis que a criança está e irá passar. Estes níveis possibilitam ao educador
conhecer a criança em seu estado real de aprendizagem e o que ela necessita e é capaz de aprender. A
estes níveis Vigostsky 2007 chama de Nível de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento
Proximal caracterizando o que a criança já é capaz de fazer sozinha em uma condição em que já se
apropriou do conhecimento e desenvolveu suas funções mentais e o que ela é capaz de aprender com
a ajuda de alguém mais experiente a partir do que já sabe. A este processo, fica claro que;

O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente (Vigotsky, 2007 p.
97).

Mediante a afirmação proposta, a escola deve pensar o trabalho educativo e intencional partindo
daquilo que a criança já sabe (Zona de Desenvolvimento Real) impulsionando-a para conhecimentos
mais avançados (Zona de Desenvolvimento Proximal).
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O papel da escola é provocar necessidade de conhecimento nas crianças e não somente reforçar as
necessidades cotidianas de sobrevivência que elas trazem de casa. Pensar o processo formativo em
caráter mais elaborado, levando o sujeito a se apropriar da história por meio das relações ativas e
participantes na sociedade, capazes de compreender a sua função individual dentro de um contexto
coletivo e transformador do ambiente que o cerca de forma consciente e crítica.

Planejar e escolher bem o que será proposto para a criança é papel do educador enquanto sujeito
mediador de um processo de ensino e aprendizagem. Para isso o educador precisa conhecer a
realidade de sua turma. Conhecer os níveis de desenvolvimento real e potencial da criança e qual a
atividade principal que melhor atenda suas necessidades para o momento.

Neste contexto de aprendizagem e desenvolvimento aliados a atividade mediadora do processo, o
educador utiliza de estratégias coerentes para desempenhar o processo avaliativo da aprendizagem do
aluno. Por tanto, neste contexto, significa que não é possível se pensar a avaliação desvinculada da
atividade de aprendizagem, ou seja, é um movimento contínuo e interligado ao que o aluno apresenta
enquanto aprendizado e desenvolvimento real ao processo que ele estará inserido para se alcançar
novas aprendizagens dentro do seu nível potencial.

No entanto, pensar a avaliação do ensino e aprendizagem na perspectiva sócio histórica e cultural, é
colocá-la junto do processo que leva a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, porém, com a
compreensão de que só é possível obter um diagnóstico daquilo que o aluno apresenta em seu nível
real de desenvolvimento e o seu nível proximal do que pode vir a aprender, não sendo possível
analisar o que o aluno ainda não aprendeu e consequentemente não foi internalizado em suas funções
mentais. É neste sentido lógico que os modelos tradicionais de avaliação até hoje utilizados na
escola, não coincidem com a perspectiva de ver o sujeito em seu caráter mais complexo e global ao
qual se apresenta em um nível de aprendizagem e desenvolvimento. Neste sentido é indissociável o
processo de ensino e aprendizagem do processo de avaliação do aluno e da prática didático
metodológica do professor.

O desenvolvimento da criança não acompanha nunca a aprendizagem escolar,
como uma sombra acompanha o objeto que a projeta. Os testes que
comprovam os progressos escolares não podem, portanto, refletir o curso real
do desenvolvimento da criança. Existe uma dependência recíproca,
extremamente complexa e dinâmica, entre o processo de desenvolvimento e o
da aprendizagem (Vigotsky, 2018 p. 116).

Na abordagem de Leontiev o sistema de atividade possibilita compreender a relação entre ensino e
aprendizagem conscientizada e significativa por meio dos motivos que levam o sujeito a executar
uma tarefa por meio da concretização do seu objetivo. No entanto:

Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por
aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo
sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é,
o motivo (LEONTIEV, 2018, p. 68).

Leontiev (1983), formulou sua teoria entre 1930-1940, estabelecendo os
vínculos entre os processos internos da mente e a atividade humana concreta.
Explicou que na relação ativa do sujeito com o objeto, a atividade se
concretiza por meio de ações, operações e tarefas, suscitadas por
necessidades e motivos (LOBO, 2010, p. 115).
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Para exercer uma atividade o indivíduo precisa de motivo e este surge através da necessidade. Entre a
necessidade e o motivo existe o objeto. No entanto, a atividade só tem sentido e razão de existir por
meio da necessidade, do objeto e do motivo. Nas palavras de Leontiev (2018), para que a ação seja
executada é necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da
atividade da qual ele faz parte.

Na concepção histórico e cultural, o desenvolvimento se dá por meio das relações sociais que são
responsáveis inicialmente pelo conhecimento intrapsíquico em um formato global e posteriormente a
internalização individual do conhecimento pelo sujeito. Nesta perspectiva, a avaliação vai permitir a
retomada das ações e objetos de estudo com novas metas para satisfação de novas necessidades e a
partir destas surgir novas atividades.

No entanto, a avaliação surge em dois processos diferentes, primeiro no trabalho docente em que
permite o professor reorganizar e adequar a organização do ensino e segundo, a avaliação por meio
do acompanhamento individual do aluno, compreendendo as alterações e transformações
intrapsíquicas do aluno. São dois movimentos articulados entre si e realizados constantemente.

Assim a proposta é evidenciar como os professores docentes e C P tem se posicionado acerca da
avaliação, aos objetivos de ensino, a LDB e a perspectiva histórico-cultural. De acordo com a Lei n.
9.394/1996 o processo avaliativo é contemplado no art. 24 inciso V, que diz:

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada conforme as seguintes regras
comuns:

[...] a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais;

b. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
e. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus
regimentos.

A avaliação é um processo intencional, contínuo e dinâmico que faz parte de permanente reflexão
não somente das práticas de ensino e aprendizagem, más também de toda atividade humana. A
prática do planejamento implicada em objetivos é resultado do ato reflexivo dos resultados que a
avaliação proporciona. A concepção de avaliação ainda por grande parte dos professores e
Coordenadores Pedagógicos está direcionada por fatores que pouco tem contribuído para o
desenvolvimento integral do sujeito em seus aspectos cognitivos, emocionais e críticos. Uma
avaliação pautada em princípios tradicionais, autoritários e classificatórios, com a preocupação de
cumprir tabelas impostas e burocráticas que nada tem relação com o aprendizado e desenvolvimento
do aluno.

A preocupação frente aos baixos rendimentos está mais voltada em encontrar culpados que na
maioria das vezes recai sobre o aluno que é reconhecido como desinteressado, indisciplinado,
portador de déficit de atenção ou outro comprometimento, a família pela falta de acompanhamento,
abandono e tantos outros fatores que levam a desestrutura familiar e por fim o sistema regido por
secretarias e políticas educacionais que não dão o suporte legal, didático, pedagógico, humano, físico
e estrutural que venha favorecer a aprendizagem de qualidade.
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Apesar de tantos fatores que condicionam os baixos rendimentos, pouco é discutido a prática
didático metodológica do professor em sala de aula, a resistência em refletir as práticas de ensino é
movida por comodismo na continuidade e utilização de estratégias mais objetivas e práticas ao
trabalho do professor, inseguranças, despreparo, falta de apoio técnico pedagógico e até mesmo pelas
condições de trabalho a que os profissionais estão envolvidos. Hoffmann aponta as mudanças no
processo de avaliação dizendo:

O desafio das mudanças em avaliação, principalmente, envolve o
engajamento individual do professor. O professor, ao avaliar, interpreta o que
vê do aluno, o que observa, com base em suas concepções individuais.
Nenhuma avaliação é neutra, mas sempre subjetiva, atrelada aos
conhecimentos, à emoção de quem avalia, porque é interpretação. Da mesma
forma, a intervenção pedagógica ocorre, muitas vezes, através de ações
intuitivas, espontâneas, que refletem o que o professor sabe e sente em cada
situação. É preciso promover um trabalho interativo de formação de
professores, desenvolver experiências construídas coletivamente, em
pequenos passos, e onde se efetivem o compromisso individual de estudo de
cada professor e a oportunidade de falar e ser ouvido em suas concepções e
tentativas (HOFFMANN, 2015, p. 141).

É nesta prática proposta por Hoffamann que se constitui a mudança de concepção de uma avaliação
punitiva, autoritária e individualizada para uma avaliação chamada qualitativa que promove a
emancipação do sujeito enquanto ser humano constituinte e produtor de cultura em prol da
coletividade.

A avaliação qualitativa volta-se para as práticas da coletividade, participação, auto avaliação, auto
diagnóstico, o olhar sensível de quem vai fazer a síntese do processo de ensino e aprendizagem.
Partindo deste contexto, Demo aponta que:

Toda avaliação qualitativa supõe no avaliador qualidade metodológica. Isto
significa de partida que não faz nenhum sentido desprezar o lado da
quantidade, desde que bem feito. Só tem a ganhar a avaliação qualitativa que
souber se cercar inteligentemente de base empírica, mesmo porque qualidade
não é a contradição lógica da quantidade, más a face contrária da moeda.
Qualidade e quantidade são, pois, polos contrários – como quer a dialética -,
são extremos contraditórios, que apenas se excluem (DEMO, 2015, p. 25).

Pensar a mudança no processo de avaliação é utilizar de estratégias diferenciadas para se trabalhar
com essas ferramentas e resultados, com finalidades que estejam de fato imbuídos aos objetivos
propostos no processo, é ter a clareza e entendimento do real sentido de avaliar. Como avaliar, quem
é avaliado, quem é avaliador e o que fazer com os resultados para que sirvam de caminhos
norteadores no (re) planejamento das atividades educativas, considerando a atividade de
aprendizagem do aluno e seus motivos de forma interdisciplinar e indissociável ao currículo, a
metodologia, os recursos, objetivos e concomitante ao processo de avaliação tanto do ensino quanto
da aprendizagem.

O Coordenador Pedagógico e o papel de articulador e mediador do processo de avaliação do
ensino e aprendizagem na escola
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Em consequência das dificuldades que vem sendo demonstradas pelos professores no cotidiano
escolar, surge a necessidade de conhecer o que pensam os Coordenadores Pedagógicos e quais tem
sido seu posicionamento e tomadas de decisões frente às demandas que referenciam a prática da
avaliação do ensino e aprendizagem com os alunos pelos professores em sala de aula das séries
iniciais do Ensino Fundamental.

É neste papel de articulador do processo educativo na escola que o CP promove e sensibiliza a
equipe para a reflexão crítica acerca do sistema de avaliação posto na unidade e o conhecimento dos
resultados do rendimento dos alunos, fazendo uso deste processo para a auto avaliação da prática dos
profissionais envolvidos, do nível de conhecimento e desenvolvimento dos alunos e da participação
da família neste contexto, pensando o processo em um âmbito coletivo e participativo. Na visão de
Libâneo,

Sua atribuição prioritária é prestar assistência pedagógico-didática aos
professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho
interativo como os alunos. Há lugares onde a coordenação se restringe à
disciplina em que o coordenador é especialista; em outros, a coordenação
atende a todas as disciplinas. Outra atribuição do coordenador pedagógico é o
relacionamento com os pais e com a comunidade, especialmente no que se
refere ao funcionamento pedagógico-curricular e didático da escola, à
comunicação das avaliações dos alunos e à interpretação feita delas
(LIBNEO, 2009, p. 342).

O desenvolvimento se dá pelas relações e experiências coletivas. Como já evidenciado anteriormente
neste texto, ressaltando a teoria da atividade, na amplitude das práticas educativas escolares, é
fundamental compreender o sistema da atividade na gestão e tomar posse de objetivos, necessidades
e motivos coletivos, dando sentido das funções executadas gerando potenciais de crescimento e
desenvolvimento coletivo, ou seja, a todos que estão envolvidos na comunidade educativa escolar.
Formando sujeitos autônomos e conscientes de sua prática social.

A organização escolar na visão sócio histórica e cultural tem como objetivo pensar esse espaço
educativo em sua função social, como instituição propulsora de inserção e integração do sujeito que
produz e se apropria da cultura humana historicamente constituída, responsável pelo conjunto de
saberes, habilidades, valores e hábitos que compõem a formação contínua do sujeito para viver no
mundo, consciente de seus direitos e deveres. Portanto, a escola é concebida pelo sujeito que a
compõem e constrói na diversidade cultural e sua historicidade. O Coordenador Pedagógico no
cumprimento da sua função de articulador dos processos pedagógicos na escola, precisa compreender
a atividade educativa escolar a partir das relações dos sujeitos com os instrumentos internos e
externos para assim traçar objetivos claros, normas e divisões de tarefas interligadas em um objetivo
comum e inerente a função social da escola e suas finalidades educativas.

A atuação do CP na organização das práticas de ensino deve compreender a singularidade dos
indivíduos envolvidos no processo educativo escolar de forma a proporcionar condições de
crescimento pessoal e coletivo de sua equipe docente. Equivalente ao trabalho do CP como
integrante da equipe gestora, Libâneo ressalta que é de sua responsabilidade:

Oferecer aos professores capacitação em metodologias e procedimentos
específicos de sua matéria, gestão da classe, orientação da aprendizagem,
diagnósticos de dificuldades dos alunos e formas de enfrentá-las, práticas de
avaliação da aprendizagem etc (LIBNEO, 2015, p. 237).
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Ao relacionar o acompanhamento do Coordenador Pedagógico junto aos docentes, ressalta-se a
elaboração dos instrumentos coerentes no que se refere ao currículo, aos objetivos de ensino traçados
no PPP e às finalidades educativas para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. Neste sentido,
entra a função do CP de capacitar, orientar, refletir junto ao docente e verificar o peso da chamada
“prova”, pois, esta não coincide com a perspectiva histórico e cultural que este artigo vem
demonstrando, uma vez que o aluno não tem seu nível de conhecimento medido apenas por um papel
cheio de questões objetivas ou até mesmo subjetivas.

A subjetividade da avaliação vai muito mais além do que é exigido em um papel. Avaliação no
sentido subjetivo é provocar no aluno sua autonomia e capacidade de auto avaliação, seu poder de
criticidade e argumentação. É ter o olhar sensível para o aluno considerando sua integralidade em
todas as dimensões dos seus aspectos cognitivo, afetivo e motor.

Oportunizar meios para verificar qual a interpretação que o aluno tem sobre o que foi ensinado e
aprendido mediante a sua prática social transformada. Neste sentido, é inviável medir o
aproveitamento do aluno apenas por uma prova carregada de questões descontextualizadas da
realidade, pensando no currículo solto, no cumprimento de normas e regras impostas e metas de
aprovação/reprovação, interpretando a avaliação como punitiva, classificatória e excludente, no lugar
de pensar a avaliação como processo que possibilita o diagnóstico para auxiliar e direcionar a prática
pedagógica com ênfase na aprendizagem e desenvolvimento do aluno.

O CP deve estar atento em seu papel de articulador junto a sua equipe docente no que diz respeito ao
processo de avaliação, levando-os a compreender e internalizar o conceito de avaliação sem perder
de vistas seus objetivos. Direcionar e auxiliar os professores tanto no formato coletivo quanto
individualizado na condução da avaliação contínua, processual, qualitativa e formativa, sempre
atreladas ao que é proposto nas atividades de ensino e aprendizagem do aluno, pois a avaliação não é
separada da atividade do aluno e sim interdisciplinar às propostas de ensino e aprendizagem que este
desenvolve no seu cotidiano considerando os princípios do nível de desenvolvimento real e a zona de
desenvolvimento proximal e potencial do aluno.

Assim, dentre os princípios básicos da avaliação, Haydt destaca que:

A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Portanto, ela não pode ser
esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante e
planejada. Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema mais amplo
que é o processo ensino-aprendizagem, nele se integrando. Como tal, ela
deve ser planejada para ocorrer normalmente ao longo de todo esse processo,
fornecendo feedback e permitindo a recuperação imediata quando for
necessário (HAYDT, 2004, p. 13).

Porém, pensar, planejar e executar o processo de avaliação e sua diversidade de instrumentos em
formato coerente ao currículo e a atividade de aprendizagem não é a completude do processo, apenas
o seu meio. O fim é o caráter reflexivo acerca dos resultados que os alunos trazem, possibilitando ao
professor não somente o diagnóstico do nível de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, más
também do ensino, ou seja, os resultados é a síntese do processo de ensino e aprendizagem que dão
subsídios para que se planeje o início do processo na sua amplitude e complexidade.

Considerações Finais

No corpo teórico deste artigo, foi exposto a atuação do Coordenador Pedagógico na organização do
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trabalho escolar na perspectiva da teoria histórico cultural, pensando no contexto
sócio-político-cultural ao qual a escola pertence. Foi levantado a importância deste profissional
dentro da escola e a contribuição que ele vem trazer na garantia dos fazeres pedagógicos que
caracterizam a boa qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Na perspectiva de Vigotsky, o
caráter formativo que constitui o ser humano se faz por meio das relações sociais que o sujeito tem
com o outro e com o ambiente ao qual está inserido em sua coletividade, oportunizando condições de
aprendizagem e a maturação das funções mentais e psicológicas desencadeando o desenvolvimento
do sujeito. Ao pensar este ambiente no âmbito da instituição escolar, destaca-se a necessidade de
uma organização que privilegie todos que dela faz parte, pois, cada um traz consigo uma experiência,
neste contexto, entra o CP como profissional responsável pela organização, articulação e mediação
das propostas pedagógicas ligadas as atividades de ensino e aprendizagem junto aos professores e
alunos.

O artigo ressalta a teoria da atividade de Leontiev, onde o objeto de estudo coincide com os motivos
que o indivíduo tem e estes por sua vez ligados às necessidades educativas mediados pela escola na
sua organização pedagógica, política e cultural. Mediante a esta realidade, o CP no cumprimento de
sua função, vem apresentar os diversos percalços que enfrenta no cotidiano escolar e também as
possibilidades de execução de seu trabalho.

Em relação ao processo de avaliação, o artigo veio apresentar o conceito e os objetivos de avaliação
do ensino e aprendizagem na visão do Coordenador Pedagógico e professores. A importância de
trazer para reflexão a composição deste processo partindo do diagnóstico, os instrumentos
avaliativos, a atividade do aluno, suas necessidades, o currículo e os resultados, a fim de obter
subsídios para refletir não só o que o aluno apresenta na sua integralidade, más o sucesso ou fracasso
da prática pedagógica.

Ainda na especificidade da função do CP e suas implicações no processo de avaliação e práticas de
ensino e aprendizagem, compreende-se os questionamentos que se referem à concepção deste
coordenador sobre o processo de ensino e aprendizagem e seus resultados. Com vistas à avaliação de
caráter diagnóstico, contínua, processual, qualitativa e formativa como estratégia de ampliar a
aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

Pois, é da função do CP exercer o papel contributivo junto aos professores na execução das práticas
didático-metodológicas e desempenhar sua função de articulador entre as atividades de ensino e
aprendizagem e os resultados da avaliação intervindo de maneira incisiva para o avanço de uma
escola pública de qualidade.
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