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Resumo O artigo objetiva discutir a necessidade de formação continuada para o coordenador

pedagógico proporcionando a reflexão e aperfeiçoamento dentro do contexto que está inserido o

“fazer pedagógico” desse profissional. As formações foram desenvolvidas pela equipe técnica das

Unidades de Apoio Pedagógico e Apoio à Gestão Escolar da 2ª Gerência Regional de Educação do

Estado de Alagoas. É imprescindível destacar que possui uma sistematização do pensamento e

contribuições deixados pelos educadores Paulo Freire (1996), Demerval Saviani (1986) e Anísio

Teixeira (1977), os quais foram estudados e discutidos em cada encontro formativo para respaldar

todo desenvolvimento da ação pedagógica no âmbito escolar. Palavras-chave: Formação,

Coordenadores Pedagógicos, Reflexão. Abstract The article discusses the need for continuing

education for the pedagogical coordinator providing reflection and improvement within the context

that is inserted the " pedagogical " this professional . The training was developed by the technical

team of the Pedagogical Support Units and Support for School Management of the 2nd Regional

Management of Education of the State of Alagoas . It is essential to point out that has a

systematization of thought and contributions left by educators Paulo Freire (1996 ) , Demerval

Saviani (1986) and Teixeira (1977 ) , which were studied and discussed in each formative meeting

to support the entire development of pedagogical action in school environment .
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Introdução Ao longo de décadas, a sociedade contemporânea, em seu contexto geral, tem

vivenciado diversas transformações, e a mesma tem apresentado características diversas, dentre

elas vale citar: uma certa exigência, um alto nível de complexidade. Em todos os setores tem se

observado a presença de todas essas características, porém quando se refere ao âmbito

educacional, elas se destacam com mais intensidade, portanto há a necessidade de coordenadores

pedagógicos e professores, estarem devidamente preparados para atender essas novas demandas

no contexto escolar. Segundo Freire (1996), a reflexão sobre a prática se torna uma exigência da

relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando apenas palavras e a prática, ativismo. É

notadamente inviável se referir ao processo educacional se não pontuarmos a necessidade

emergencial de uma formação continuada para aquele que está diretamente ligado ao professor

em sua prática diária, o coordenador pedagógico. Importante destacar que essa é uma questão

fundamental nas políticas públicas da educação. Além da deficiência no que diz respeito a

formação continuada, constata-se também uma inexistência de uma fundamentação teórica,

conhecimentos pertinentes a todos os envolvidos no processo educativo acerca de determinados

educadores, principalmente daqueles que deveriam nortear a prática pedagógica dos professores,

daí devido à carência de tal suporte, a fundamentação teórica e a prática reflexiva do grupo em

questão torna-se, muitas vezes, nula, o que leva a continuada do ensino que Freire (1996)

denominava de “bancário”1. Ainda sobre essa relação teoria x prática, Perrenoud conclui que:

No máximo, a formação teórica permitiria ser aprovado nos exames e

obter o diploma, enquanto a formação prática daria as bases para a

sobrevivência na profissão. É preciso combater essa dicotomia e

afirmar que a formação é uma só, teoria e prática ao mesmo tempo,

assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade.(PERRENOUD,

2008, p. 23) É importante ressaltar que grande parte dos profissionais

da educação que se encontra atualmente na coordenação pedagógica

das escolas, principalmente na rede estadual de ensino, não passou

pela graduação do curso de pedagogia, ou seja, em sua base inicial de

formação não tiveram contato com os teóricos que fundamentam o

processo ensino-aprendizagem. A partir de então, tem-se como

entender a dificuldade no âmbito da reflexão, essencial na prática

pedagógica, que segundo Perrenoud (2002) afirma que a figura do

profissional reflexivo está no cerne do exercício de uma profissão, pelo

menos quando a consideramos sob o ângulo da especialização e da

inteligência do trabalho. No século XX, além de Freire e Perrenoud,

outro estudioso, o educador Durkheim[1], enquanto ministrava um
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curso sobre a História do ensino na França, fez questão de destacar

sobre a importância da reflexão da prática pedagógica:

A pedagogia não é outra senão a reflexão aplicada tão metodicamente

quanto possível às coisas da educação. Como será possível, pois, que

haja um modo qualquer da atividade humana que possa dispensar a

reflexão?

Não há hoje uma esfera da ação na qual a ciência, a teoria, isto é, a

reflexão, não venha a integrar-se cada vez mais com a prática e

esclarecê-la. Por que a atividade da educação seria uma exceção?

(DURKHEIM, 1995, p.12). Reconhecendo a necessidade e importância

de um processo contínuo de formação para professores, e

apropriando-se do pensamento dos educadores citados anteriormente,

é que surge na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº

9.394/96 no seu artigo 63 inciso III explicitando que os institutos

superiores de educação manterão programas de formação continuada

para os profissionais de educação dos diversos níveis, porém o que se

pode constatar é que existe uma carência muito grande quando se

trata de tal ação. Mesmo ciente de que tal ordenamento ficou sob a

incumbência dos institutos superiores, isso não exime estados e

municípios de realizarem atividades que contemplem a formação

continuada do docente que pode atuar como suporte-pedagógico.

Buscando sistematizar os estudos da formação continuada na Segunda

Gerência Regional de Educação, foram selecionados, em um primeiro

momento, três grandes educadores, os quais seriam trabalhados pelos

próprios coordenadores pedagógicos, agora denominados de

pesquisadores-formadores, abordando desde o contexto biográfico,

adentrando no pensamento dos mesmos, análise específica de uma

determinada obra e suas respectivas contribuições para a educação.

Metodologia Este trabalho foi realizado com os coordenadores

pedagógicos das 15 escolas públicas estaduais distribuídas em 10

municípios (Anadia, Barra de São Miguel, Boca da Mata, Campo Alegre,

Coruripe, Jequiá da Praia, Junqueiro, Roteiro, São Miguel dos Campos

e Teotônio Vilela). Essas unidades de ensino estão sob jurisdição da 2ª

Gerência Regional de Educação com sede no município de São Miguel

dos Campos, Estado de Alagoas. A pesquisa trata-se de uma ação de

intervenção de caráter formativo e foi desenvolvida a partir da
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necessidade de respaldar a prática dos coordenadores pedagógicos

com estudos mais aprofundados acerca de educadores que dentro de

suas concepções educacionais contextualizam e contribuem para um

melhor fazer pedagógico. Inicialmente, a equipe técnica da Unidade de

Apoio Pedagógico, responsável pela ação, fez uma pré-seleção dos

estudos e teóricos e em reunião pedagógica ordinária apresentou a

proposta do trabalho, todos os coordenadores pedagógicos

concordaram, reconhecendo a importância daquela formação. Para

sistematizar a atividade, os técnicos socializaram o cronograma

contendo o nome da escola, o pensador da educação e a data de

apresentação. Dessa forma, cada momento ficou sob a

responsabilidade de duas escolas representadas pelos coordenadores

pedagógicos (professores esses que em sua maioria não têm a

formação inicial em Pedagogia, alguns com licenciatura em outras

áreas do conhecimento, tendo apenas uma especialização em Gestão

Educacional, Coordenação Pedagógica ou Psicopedagogia) Paulo Freire,

Demerval Saviani e Anísio Teixeira foram os pensadores da educação

indicados para estudo. Reflexão-ação através dos pensadores da

educação Paulo Freire, o mentor da educação para a consciência É

considerado um dos mais célebres educadores brasileiros,

principalmente por ter uma atuação no contexto internacional. Tem

uma história onde seu nome está, intrinsecamente, relacionado ao

método de alfabetização de adultos, o qual deveria relacionar-se

diretamente ao cotidiano do trabalhador. Seu pensamento pedagógico

esteve pautado em um âmbito político. Freire (2000) afirmava que não

era apenas um objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No

mundo da História, da cultura, da política, constatava não para se

adaptar, mas para mudar. Na perspectiva freiriana, o principal objetivo

da educação é trabalhar o processo de conscientização do aluno. Em

relação às classes desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender

sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação.

Importante compreender que para desenvolver tais atitudes, seria

necessário termos profissionais com um amplo poder reflexivo, os

quais deveriam ser capazes de desenvolver um pensamento crítico no

corpo discente. A Pedagogia da Autonomia – saberes necessários à

prática educativa, foi a obra do autor selecionada para estudo e

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/formacao_continuada_um_processo_reflexivo_e_necessario_no_exercic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



análise. A partir de então, houve um momento de compartilhar

informações adquiridas com a leitura, as quais foram transformadas

em conhecimentos, os quais passaram a ser inseridos no contexto

educacional dos educadores-pesquisadores. Um dos capítulos que

recebeu um maior destaque por parte dos formadores foi o capítulo

três intitulado Ensinar é uma especificidade humana,. O subtópico

onde Freire (1996) afirma que ensinar exige compreender que a

educação é uma forma de intervenção no mundo, sintetiza de maneira

global, a necessidade urgente dos educadores estarem, cientificamente

amparados, ao mesmo tempo, que, teoricamente subsidiados, para

intervir, de forma positiva e colaborativa no contexto social,

exercendo, verdadeiramente o papel de professor. Demerval Saviani –

o fomentador da teoria crítica-social dos conteúdos Vivenciou

profundas mudanças na sociedade causadas pelo Golpe Militar de

1964, é considerado um grande educador o qual tem acompanhando,

também as transformações na história da educação brasileira. Teve

atuação como professor do Curso de Pedagogia da PUC/SP e colaborou

na criação dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Filosofia da

Educação nessa Instituição. Teve uma importante participação na

elaboração de um anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional nº 9.394/96. Para estudo e análise foi selecionado

o texto O trabalho como princípio educativo frente às novas

tecnologias. A partir da leitura do material, houve a socialização,

discussão sobre a temática, fazendo sempre uma relação do conteúdo

com a prática educativa. O que permeou o texto foi a problemática das

relações entre educação e trabalho e as diferentes maneiras com as

quais têm sido abordadas. Nesse contexto, enfatizou-se as questões

pertinentes ao ENEM[2], a metodologia que o professor tem abordado

para trabalhar esse contexto e a inserção dos alunos no mercado de

trabalho. Anísio Teixeira – idealizador do movimento escola novista

Grande defensor da Escola Pública, trabalhou na implantação do ensino

integral, educador baiano que teve uma atuação política e pedagógica,

a qual foi de fundamental importância para a educação pública do país.

Devido a essa especificidade, houve um debruçamento maior nas

questões biográficas em que concerne o autor. Propôs e executou

medidas objetivando democratizar o ensino brasileiro e defendeu a
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experiência do aluno como base do aprendizado. O texto do autor,

escolhido para estudo foi Ciência e a arte de educar, onde Teixeira

(1957) afirma que, apenas concebida como arte, a educação pode ser

considerada autônoma. Após estudos acerca do educador, bem como,

de seu texto, os educadores-pesquisadores sistematizaram o material,

proporcionando um espaço de discussão e reflexão. A partir da

exposição do texto, foi gerada uma discussão que trouxe como

consequência um momento ímpar de reflexão devido ao fato do

educador trabalhado, Anísio Teixeira, ter sido o grande idealizador da

escola pública e trazer em suas concepções muitas semelhanças com o

cotidiano vivenciado em nossas escolas. Os encontros formativos

ocorreram em um período de três meses e para avaliá-los, a equipe

técnica pedagógica da Regional aplicou uma ficha avaliativa com itens

pertinentes à formação, objetivando ajustes e visando a melhoria em

um segundo momento discursivo. As informações obtidas foram

expressas e analisadas a partir de gráficos. Análise dos resultados

da participação dos coordenadores pedagógicos Após a

socialização dos grupos formados pelos coordenadores, pôde ser

constatada a necessidade e a importância de uma fundamentação

teórica embasada em pensadores que norteiam as práticas

pedagógicas desse profissional que atua como suporte pedagógico nas

escolas da rede estadual de ensino. Na ficha avaliativa aplicada com os

coordenadores pedagógicos a primeira pergunta teve a preocupação

em verificar se o tempo disponível para as apresentações foi

adequado. Como resposta obteve-se um percentual de 67% dos

respondentes que concluíram que o tempo foi suficiente para a

exposição.

1 Segundo Paulo Freire a educação bancária deforma a necessária criatividade do educando e do

educador. 2 Educador francês foi um dos responsáveis por tornar a sociologia uma matéria

acadêmica, sendo aceita como ciência social. Publicou centenas de estudos sociais, cujas temáticas

abordavam educação, crimes, religião e até suicídio.

[2] O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998 tem o objetivo de avaliar o

desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que

estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. É utilizado como critério

de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade
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para Todos (ProUni). Parte das Universidades já usam o resultado do exame como critério de

seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Na

sequência, seguiu-se a análise acerca dos educadores selecionados, se os participantes julgavam

ser relevantes para o tema proposto além da preocupação em observar se as temáticas discutidas

tinham atingido os anseios e as necessidades do grupo em questão. Com relação a esses tópicos, a

seleção feita dos pensadores estudados foi considerada boa por todos os coordenadores

pedagógicos e 89% concordaram que os temas abordados foram interessantes. Conforme dados

obtidos foi proposto uma reflexão acerca da contribuição dos autores estudados e sua importância

na atuação do coordenador pedagógico dentro das instituições escolares. Com base no que propôs

a metodologia empregada, os participantes da pesquisa trabalharam com diversos textos,

orientados pelos técnicos pedagógicos da Segunda Gerência Regional de Educação e cada material

trouxe contribuições significativas para o trabalho dentro das unidades escolares. Todos os

participantes concordaram que os autores selecionados eram fundamentais e que os textos

abordados seriam relevantes para os estudos realizados, pois as provocações feitas a partir da

ideia de cada estudioso, traria consequentemente uma mudança de postura. Foram realizadas

reflexões como: Que tipo de escola queremos?

Que aluno desejamos formar?

Qual o verdadeiro papel do coordenador pedagógico?

Esses momentos reflexivos mostraram o quanto é imprescindível que o coordenador pedagógico

além da formação inicial tenha a formação continuada para que possa desenvolver com mais

empenho e segurança sua função dentro da escola. Para Libâneo (2008), junto ao corpo docente o

coordenador tem como principal atribuição a assistência didática pedagógica, refletindo sobre as

práticas de ensino, auxiliando e construindo novas situações de aprendizagem, capazes de auxiliar

os alunos ao longo da sua formação. Considerações finais Todas as discussões da pesquisa

apresentada apontam para a necessidade do coordenador pedagógico estar em constante

formação, pois é um profissional articulador que precisa conhecer a realidade para intervir e assim

transformá-la. Através de encontros pedagógicos realizados mensalmente na 2ª Gerência Regional

de Educação com os coordenadores pedagógicos das escolas de jurisdição da citada instituição,

visitas de monitoramento às escolas estaduais da regional com o objetivo de acompanhar as ações

pedagógicas, constatamos a necessidade desses profissionais estarem bem mais preparados para

atender às mudanças da sociedade, bem como, tornar o ensino de qualidade, melhorando os

resultados educacionais do nosso estado. É nossa função, enquanto técnicos das Unidades de

Apoio Pedagógico e de Apoio à Gestão Escolar, elos educacionais, instigar coordenadores

pedagógicos a pesquisarem e a estudarem cada vez mais, levando-os a conquistarem novos

saberes, enfatizando a importância da formação continuada, pois são os profissionais que atuam

diretamente com as práticas escolares e são eles os responsáveis pela formação da equipe
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docente. É gratificante poder contribuir para o aperfeiçoamento do educador, realizando ações que

provocam uma reflexão sobre o “fazer pedagógico. Percebemos que é no trabalho, que se constrói

a identidade profissional, reconhecendo a si mesmo o seu desempenho na execução de suas

atividades diárias, pois para o coordenador pedagógico, os desafios do dia a dia são ainda maiores

e ele precisa ter a consciência de que a formação continuada deve ser uma constante em sua vida,

assim como, a doação de uma prática frequente de leitura e pesquisa que o leve a torná-lo um

profissional reflexivo no ofício em que exerce.

Referências DURKHEIM, Émile. A evolução pedagógica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei nº 9.394/96), comentada e interpretada, artigo por artigo. São Paulo: Avercamp Editora,

2007. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São

Paulo: Paz e Terra, 1996. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e de gestão da escola: teoria e

prática. Goiânia: Alternativa, 2001. PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no Ofício de

Professor – Profissionalização e Razão Pedagógica; tradução Cláudia Schilling.Porto Alegre: Artmed

Editora, 2002. PERRENOUD, Philippe & THURLER, Monica Gather. As competências para ensinar no

século XXI; tradução Cláudia Schilling e Fátima Murad.Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.

1 Segundo Paulo Freire a educação bancária deforma a necessária criatividade do educando e do

educador. 2 Educador francês foi um dos responsáveis por tornar a sociologia uma matéria

acadêmica, sendo aceita como ciência social. Publicou centenas de estudos sociais, cujas temáticas

abordavam educação, crimes, religião e até suicídio. 3 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

criado em 1998 tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade

básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino

médio em anos anteriores. É utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem

concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Parte das Universidades já

usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja

complementando ou substituindo o vestibular.

* Graduada em Letras e pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura, e Gestão Educacional.

Atualmente exerce o cargo de professora de Língua Portuguesa e Literatura na rede particular de

ensino e a função de técnica pedagógica na Unidade de Apoio Pedagógico da Segunda Gerência

Regional de Educação do Estado de Alagoas. E-mail: jeanecristinar@hotmail.com

***Graduado em Matemática e pós-graduado em Metodologia do Ensino de Matemática e Física.

Atualmente exerce as funções de professor de Matemática na rede estadual de ensino e técnico na

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/formacao_continuada_um_processo_reflexivo_e_necessario_no_exercic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Unidade de Apoio à Gestão Escolar na Segunda Gerência Regional de Educação do Estado de

Alagoas. E-mail: glebergleber@hotmail.com

***Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão escolar. Atualmente exerce o cargo de

professora de Filosofia e Ensino religioso na modalidade EJA da rede municipal de ensino e está

como técnica pedagógica na Unidade de Apoio Pedagógico na Segunda Gerência Regional de

Educação do Estado de Alagoas. E-mail: tiana.72@hotmail.com

Recebido em: 07/08/2016

Aprovado em: 15/08/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/formacao_continuada_um_processo_reflexivo_e_necessario_no_exercic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.9-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


