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Resumo: O presente trabalho apresenta apontamentos sobre pesquisa e formação do coordenador
pedagógico, narrando os resultados de uma pesquisa de mestrado, intitulada: “A escuta do saber-fazer do
coordenador pedagógico pelo professor: Um estudo em representações sociais”, e de um projeto de
formação para coordenadoras pedagógicas de uma escola privada do município de Feira de Santana. Ao
enlaçar investigação e formação, intenciono refletir sobre a relação entre pesquisa e prática, buscando
ressaltar em que momentos estas se aproximam e se distanciam.

Palavras-chave: Pesquisa. Formação. Coordenador Pedagógico

Resumen: Este artículo presenta notas de investigación y formación en el coordinador pedagógico, la
crónica de los resultados de una investigación titulada: "Escuchar el know-how de la coordinadora
pedagógica del profesor: un estudio de las representaciones sociales", y un proyecto de capacitación para
los coordinadores pedagógicos de una escuela privada en la ciudad de Feira de Santana. Atrapar la
investigación y la formación, intenciono reflexionar sobre la relación entre la investigación y la práctica,
tratando de resaltar los momentos en los que se acercan y se alejan.

Palabras claves: Investigación. Formación. Coordinador Pedagógico

“Olhar o próprio conteúdo da memória implica olhar para si mesmo,

refazer caminhos, descobrindo as afinidades e intenções do percurso”.

(PLACCO E SOUZA, 2006)

PARA COMEÇAR...

Toda pesquisa é um ato de descoberta que se descortina desde o desenho do objeto e vai ganhando
contornos reais a partir das possibilidades proporcionadas pela relação que se estabelence entre o campo
de estudo, as opções teóricas e as contribuições dos colaboradores participantes dela.

Este texto contempla uma narativa sobre algumas questões que emergiram no devir da minha pesquisa de
mestrado (SANTANA, 2011), cujo objetivo foi identificar as representações sociais do professor sobre o
coordenador pedagógico e o seu saber-fazer na escola, entrelaçadas às situações experienciadas no
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contexto da formação continuada de coordenadoras pedagógicas, desenvolvidas a partir da realização da
referida pesquisa, numa escola privada, situada em Feira de Santana-BA.

Elaborar e executar uma proposta de formação continuada para coordenadoras pedagógicas foram duas
ações conjugadas que me permitiram passar do especular da pesquisa à vivência da prática; do lugar de
pesquisadora ao espaço concreto de formação dos que se constituem como meu próprio objeto de estudo,
e assim, (re)construir conhecimentos acerca do mesmo.

Ao debruçar-me sobre este escrito, intenciono refletir sobre a relação entre pesquisa e prática, buscando
ressaltar em que momentos elas se aproximam e se distanciam, levando em consideração que durante a
cena da pesquisa, o coordenador pedagógico se constituiu como objeto de estudo; e, ao vivenciar o
processo de formação de coordenadoras pedagógicas, percebo não haver mais a distinção entre
sujeito-objeto-pesquisador. Por isso, minha proposta neste texto é narrar o processo de formação de
coordenadoras pedagógicas, na tentativa de traçar uma analogia entre as descobertas realizadas no
percurso e os achados anteriormente coletados, analisados e publicados na pesquisa do mestrado.

Nesse sentido, o texto reapresenta os resultados da pesquisa “A escuta do saber-fazer do coordenador
pedagógico pelo professor: Um estudo em representações sociais” (SANTANA, 2011), ao passo que narra
as minhas experiências enquanto formadora de seis coordenadoras pedagógicas, de uma escola[ii] de
grande porte, no ano de 2012. Essa narrativa está ancorada em fontes recolhidas durante a formação, a
saber: memorial de vida, formação e profissão, avaliações realizadas após cada fase do processo
formativo, o projeto político pedagógico e outros registros que foram compartilhados em nosso Baú de
Formação[iii].

Para contextualizar o trabalho e situar o leitor, começo descrevendo de forma abreviada um pouco da
pesquisa, pois ela serviu de base para o diálogo com as narrativas de formação das coordenadoras
pedagógicas, visto que toda representação social constitui uma série de imagens e significados que um
determinado grupo social constrói, e, esses significados são apreendidos pelo sujeito a partir de seus
processos cognitivos e afetivos, que por sua vez, orientam e justificam o seu fazer, as suas práticas, as
suas escolhas. Portanto, enquanto pesquisadora, encontro-me neste emaranhado, imbuída de
representações que justificam e orientam as minhas concepções, práticas e escolhas enquanto formadora.

Nesse sentido, buscar estabelecer uma relação entre pesquisa e práticas de formação sobre o/do
coordenador pedagógico, é pensar a educação e os seus sujeitos de maneira menos fragmentada,
significando entender como as práticas são construídas e são justificadas na escola. Desse modo, a
presente escrita desta narrativa se caracteriza como uma possibilidade de reflexão, na medida em que
desvela dois lugares distintos, mas que se entrelaçam na tríade teoria-prática-sujeito das aprendizagens.

CONTANDO UM POUCO DA PESQUISA

Pesquisar as representações sociais do professor sobre o coordenador pedagógico e sobre o seu
saber-fazer desvelou muitas questões que às vezes são imperceptíveis, mas que fazem muita diferença no
ato educativo, uma vez que a escola é o lugar onde as interações são primordiais para o bom andamento
do trabalho pedagógico. As relações tecidas no entorno escolar se tornam fundantes para o seu
funcionamento, e essas representações poderão possibilitar (re)descobrir caminhos possíveis para a
relação professor-coordenador, permitindo uma comunicação mais autêntica, o reconhecimento dos
conflitos e a busca para a saída dos impasses, além do aperfeiçoamento das práticas educativas.

Segundo Moscovici (1978, p. 56),

Representar uma coisa, um estado, não é com efeito duplicá-lo, repeti-lo, é
reconstituí-lo, recolocá-lo, mudar-lhe o texto. A comunicação que se estabelece
entre conceito e percepção, um penetrando o outro, transformando a substância
concreta comum, cria a impressão de realismo, de materialidade das abstrações,
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visto que podemos agir com elas, e de abstração das materialidades, visto que
exprimem uma ordem prévia.

Portanto, a forma pela qual o professor elabora a catexia[iv] do coordenador pedagógico e do seu
saber-fazer, à luz da Teoria das Representações Sociais, não se constitui uma repetição, mas enfatiza a
expressão de como esse sujeito concebe o objeto inserido em um determinado contexto social. Destarte,
como não se tratou de uma pesquisa que visou apenas objetivar[v] essas representações sociais, mas sim
perceber em que elementos elas estão ancoradas, a fim de entender como as suas práticas são
construídas e justificadas, pude perceber o porquê de certas atitudes da coordenadora pedagógica e dos
professores, sujeitos imersos naquele contexto social.

Ao aceitar o desafio e constituir meu objeto de estudo, tomei para mim, no início da pesquisa, a
incumbência de apreender as representações sociais do professor sobre o saber-fazer do coordenador
pedagógico, com interfaces a revelar o que necessita ser (re)significado para se chegar a um projeto
pedagógico que atenda às necessidades do ato educativo. A partir disso, procurei identificar as
representações sociais do professor sobre o coordenador pedagógico e o seu saber-fazer na escola, com
duas intenções: a primeira, de compreender a relação estabelecida entre coordenador pedagógico e
professor, e a outra, de perceber como a relação tecida entre eles pode interferir no ato educativo.

Após a recolha dos dados, procedeu-se a leitura e a construção das categorias descritivas, sobre o que
representava o saber-fazer do coordenador pedagógico para aqueles professores[vi], e as interpretativas,
nas quais essas representações estão ancoradas.

E, a denominação destas representações falou da fonte, da origem que as mesmas foram construídas,
através das falas dos sujeitos enlaçadas com o meu olhar de pesquisadora, e aqui e agora, reapresento as
ancoragens[vii] dessas representações: mediação, forma-ação, escuta, co-ordena e (im)possibilidade, que
revelaram não apenas como os professores veem o saber-fazer do coordenador, mas que reação esta
representação suscita, quais sentimentos são evocados a partir delas, bem como, as consequências das
mesmas para o ato educativo. Visto que, essas representações mobilizam posturas e ações frente ao
objeto da representação.

HISTÓRIAS, SABERES E PRÁTICAS: PEDAÇOS DA FORMAÇÃO

Passo agora a narrar a minha trajetória como formadora de coordenadoras pedagógicas, revelando
algumas subjetividades que estão ligadas à coordenadora que fui, à minha pesquisa e ao modo como me
ponho no lugar de alguém que viveu e pesquisou a profissão, mas que ainda assim não é capaz e sequer
deseja dar respostas para os questionamentos que emergiram no desvelar da formação.

O convite para atuar como formadora de coordenadoras pedagógicas se deu a partir da publicação da
dissertação. A priori, configurou-se um curso de oito horas sobre a escuta e os afetos do coordenador
pedagógico, intitulado: “Entre afetos, faltas e silêncios:
a escuta no saber-fazer do coordenador pedagógico”. A partir disso, direção e coordenação, reconhecendo
a especificidade do grupo de coordenadoras pedagógicas, sinalizaram o desejo de uma formação mais
sistematizada, voltada para a socialização de suas práticas e para a (re)construção das suas funções,
rotinas e fazeres. . Colares, Rocha e Duarte (2013, p.15) destacam que “[...] é importante considerar a
relação central entre a formação continuada da equipe de gestores escolares e o avanço da qualidade do
ensino [...]” (p. 15). A coordenação pedagógica é parte da equipe de gestão da escola e atua como
articuladora dos processos educativos (COLARES, ROCHA E DUARTE, 2013), portanto, a formação desses
profissionais pode ser uma via para o fortalecimento do ato de educar.

O grupo da escola é composto por seis coordenadoras pedagógicas, duas de cada segmento – Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II. Destas, apenas três possuem formação inicial em Pedagogia, as outras
três têm formação na área de Letras. Todas possuem pós-graduação em Psicopedagogia, exceto uma, que
atua mais diretamente com a orientação educacional, possuindo especialização em Gestão, Coordenação e

Pág.3/11



Orientação Educacional.

Considerando tais premissas, pode-se perceber que parte do grupo não possui formação adequada para
atuação enquanto coordenadora. A formação do coordenador pedagógico está prevista no art. 64 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96. O referido artigo reforça a necessidade e define
os critérios para a formação de profissionais da educação para atuar no âmbito da supervisão e orientação
educacional, ao determinar que:

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita
em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério
da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Levando-se em conta a realidade da escola e os próprios currículos dos cursos de licenciatura em
Pedagogia, percebe-se que essa formação é muitas vezes fragilizada, pois, o curso de graduação parece
não possibilitar uma formação que contemple as especificidades dessa função, visto que não há ênfase
nesta perspectiva de trabalho. Além disso, profissionais de outras licenciaturas também assumem a
função, quando nem sempre possuem uma formação inicial que contemple os conhecimentos didáticos e
metodológicos acerca do fazer desse profissional na escola. A fragilidade da formação enfraquece a
identidade profissional e acaba por criar um descrédito sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico,
porque muitas vezes, este não possui competência suficiente para a atuação e os desafios que são postos
no exercício funcional.

Sobre a questão da fragilidade da formação, Ferreira (2008, p. 91) descreve: “Desse modo, a
‘especialização desespecializada’ levou a que esses profissionais, ‘perdidos’ na busca de sua identidade e
‘sérios’ no trato dos problemas educacionais, fossem desconsiderados e desrespeitados”.

A proposição trazida por Ferreira (2008) revela um pouco da realidade vivida por essas coordenadoras
inseridas no projeto de formação continuada. Ao ser solicitado às participantes como elas percebem
coordenadoras no exercício da função, todas se consideram boas professoras, mas se questionaram como
podem se configurar em boas coordenadoras pedagógicas, uma vez que não possuem uma formação
adequada, embora reconheçam que as aprendizagens proporcionadas pela prática profissional garantem o
saber da experiência. Isso pode ser comprovado nos seus memoriais, quando elas citam que aprendem a
ser coordenadoras na prática; ou que se tornar coordenadora foi uma ousadia; ou ainda que nunca houve
um desejo pensado de ser coordenadora.

Segundo Carneiro, Moreira e Souza (2013, p. 32),

[...] para atuar de maneira efetiva nessa complexa função, não é suficiente que
tenha sido um bom professor, embora isto seja muito importante. As exigências
profissionais postas aos professores e coordenadores pedagógicos são
diferenciadas, remetendo, assim as demandas de formação e de conhecimento
igualmente distintas, uma vez que os profissionais vinculados à coordenação
pedagógica das escolas enfrentam cotidianamente problemas que estão além
daqueles inscritos no contexto específico do docente em sala de aula.

Foi notória a preocupação da direção da escola com as especificidades da função e também da formação
da coordenação; e, por sua vez, as coordenadoras, alegaram que o investimento da escola no que
concerne à formação continuada dos profissionais tem possibilitado momentos fecundos de trocas de
experiências entre os pares e assim, tenta garantir a aprendizagem nas vivências proporcionadas pelo
exercício profissional.

Diante disso, é inegável que a equipe gestora e as coordenadoras pedagógicas estavam imbuídas do
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desejo de demarcar o espaço da coordenação pedagógica na escola, além de entenderem que não há
outro caminho a não ser pela formação das mesmas. Carneiro, Moreira e Souza (2013, p. 27) confirmam
essa premissa ao citar que “[...] a formação do coordenador pedagógico é extremamente relevante,
cabendo a esse profissional, por excelência, a preocupação com o processo educativo, possibilitando trocas
e dinâmicas da própria essência da aprendizagem”. Conhecer e discutir sobre o fazer da coordenação
retroalimenta o trabalho dentro da escola, pois visa, a partir da intervenção junto ao professor, a
aprendizagem do aluno.

A partir do diálogo inicial com as coordenadoras e com os gestores da escola, no qual ficou evidenciada a
questão que deveria ser definida como o princípio norteadora da proposta da formação, qual seja, a
identidade e o saber-fazer do coordenador pedagógico no cotidiano escolar, a formação foi dividida em
três etapas temáticas.

A primeira delas, sobre a qual nos deteremos neste texto, intitulada: “Eu coordenadora: histórias, saberes
e práticas na constituição do saber-fazer”, objetivou refletir sobre os próprios percursos formativos e
profissionais; perceber como as histórias de vida e os percursos formativos e profissionais delineiam o
nosso saber-fazer; discutir e reconstruir as funções da coordenação pedagógica na escola.

A ideia é que, paulatinamente, o coordenador pedagógico possa ir redesenhando
suas atividades, legitimando-se, crescentemente, enquanto parceiro e formador
dos professores, na perspectiva de Nóvoa (apud CUNHA, 2010, p. 135), segundo
o qual “formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas sim
trabalhar coletivamente em torno da resolução de problemas. A formação faz-se
na produção e não no consumo, do saber” (CARNEIRO, MOREIRA E SOUZA 2013,
p. 30).

Tomado essa ideia como eixo central da formação, foi solicitado às coordenadoras que tentassem refletir
acerca das suas vidas e sobre as memórias das trajetórias de escolarização e os seus processos de
formação profissional. As lembranças evocadas e as reflexões tecidas sobre o processo da escuta de si
deveriam ser registradas em um texto narrativo, no formato de memorial, visto que o saber-fazer não
começa com normas, concepções e/ou propostas do lugar em que atuam, mas sim da história de cada um,
seus afetos, experiência e suas impressões sobre os caminhos percorridos.

Trabalhar com narrativa escrita como perspectiva e formação possibilita ao
sujeito aprender pela experiência, através de recordações-referências
circunscritas no percurso da vida e permite entrar em contato com sentimentos,
lembranças e subjetividades marcadas nas aprendizagens experienciais (SOUZA,
2008, p. 93).

O trabalho com as narrativas (auto)biográficas levou as coordenadoras a perceberem o quanto o seu fazer
é carregado de conceitos, valores, crenças/concepções e afetos que foram se constituindo ao longo das
suas vidas e dos seus processos formativos.

Em tese, caberia entender os sentidos e significados que são vinculados ao
processo de interiorização e exteriorização eleito por cada um para falar de si,
das suas aprendizagens, dos valores construídos e internalizados em seus
contextos social e histórico, dos comportamentos, posturas, atitudes, formas de
sentir e viver que caracterizam subjetividades e identidades (SOUZA, 2008, p.
92).

Sabemos que revisitar memórias dos itinerários e partilhá-las não é uma tarefa fácil porque é um exercício
que mobiliza lembranças, histórias de afetos e desprazeres, por isso, deixei claro que cada uma falasse
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quando e o que sentissem vontade. Surpreendi-me quando na socialização das histórias, as coordenadoras
trouxeram fotografias, bonecas, livros, “bugigangas”... Lembranças que marcaram as suas vidas
formativas e profissionais. A partilha das histórias provocou risos, lágrimas, silêncios e muitas reflexões
relacionadas à constituição da profissão e às práticas de coordenação.

Este tipo de atividade se constitui como formativa porque leva o sujeito a questionar sobre a vida, as
aprendizagens, as experiências e sobre o fazer profissional (SOUZA, 2008). Não tão distante, possibilita ao
formador conhecer um pouco mais sobre as histórias de cada participante do grupo, suas singularidades,
dificuldades, resistências, formas de aprender e produzir a profissão. Assim, a produção e a socialização
dos memoriais além de colocar as coordenadoras como autoras, narradoras e protagonistas dos seus
percursos de vida-formação-profissão, favoreceu um diálogo entre elas e o seu fazer profissional, ao passo
que me cederam informações que possibilitaram o planejamento da proposta formativa a partir das
peculiaridades/características do grupo.

Munida de informações sobre as histórias de vida, os itinerários de escolarização, os modelos de líderes e
coordenadores – configurados como inspetores, supervisores, “donos da escola” – as experiências nos
percursos da formação acadêmica, as concepções de educação, as experiências docentes que revelaram
uma maior afinidade com as crianças do que com os adultos professores, os modelos de coordenadores
que tiveram enquanto professoras, a deliberação, convite e/ou escolha para ser coordenadora pedagógica,
a forma como cada uma vê a profissão, a maneira como enxergam seus pares, fui delineando
questionamentos que diziam respeito à própria identidade profissional: como se tornaram coordenadoras
Ser coordenadora pedagógica era um objetivo profissional Qual foco do seu trabalho O que dá prazer e
desprazer no exercício da função

É importante ressaltar que as singularidades das coordenadoras, participantes do projeto de formação
continuada, imprimem no seu fazer, características próprias que se diferem uma das outras, mesmo sendo
todas partícipes da mesma instituição. A partilha dessas singularidades possibilitou conhecer melhor cada
uma e o trabalho por elas desenvolvidos, reconhecendo distanciamentos e aproximações quanto ao fazer
da coordenação de cada segmento. Para Placco e Souza (2006, p. 38), “Nesses processos convive-se com
declarações de dúvidas e angústias, a confirmação das conquistas e o enfretamento das dificuldades, num
movimento de interlocuções, de acolhidas, de pontuações necessárias, que enriquecem o trabalho tanto no
individual como no coletivo”. E era hora de trabalhar o coletivo. Precisávamos refletir sobre as posturas da
coordenação e redefinir suas funções.

O estudo de textos referentes aos temas abordados foi uma premissa do nosso trabalho e possibilitou o
diálogo entre teoria e prática. Embora a formação intencionasse a (re)construção das práticas de
coordenação, tínhamos claro a importância do estudo das teorias para a qualidade da construção dos
processos cognitivos. E, nesse contexto, a abordagem autobiográfica, a partir da evocação de memórias e
escrita das narrativas, através do dispositivo memorial, potencializou a reflexão sobre as implicações das
histórias narradas nas concepções e práticas na atuação da função.

O diálogo entre memórias e histórias; entre experiências, teoria e prática se manifestava de maneira tão
obvia quando fazíamos leituras compartilhadas ou socializações das mesmas, pois as coordenadoras iam
elencando práticas coerentes com as leituras abordadas. E, ao contrário, revelavam novas ações e/ou
mudanças de posturas a partir da formação. Para Placco e Souza (2006), a aprendizagem do adulto
acontece de fato quando as experiências podem ser interpretadas, e principalmente, quando ações são
desencadeadas.

Essa relação ficou bem evidente quando retomamos o estudo sobre as concepções de ensino e
aprendizagem, no qual, as coordenadoras identificaram nas suas histórias as concepções e aprendizagens
construídas a partir das suas formações e as implicações na sua constituição enquanto coordenadoras
pedagógicas. Este trabalho foi importante para entender as posturas, as ações e práticas frente às
demandas e aos outros sujeitos da escola.
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Outro momento importante para a formação foi o estudo das funções da coordenação pedagógica. Parece
simples, bastaria elencar quais funções caberiam à equipe, definir combinados e a partir daí elaborar um
documento que normatizasse os deveres/fazeres das coordenadoras no cotidiano da escola, cenário da sua
atuação profissional. Mas era preciso confrontar teoria, legislação, realidade das coordenadoras, projeto
político pedagógico da escola e expectativas dos outros sujeitos escolares – direção, professores, pais,
alunos e funcionários.

Nos quereres técnicos, sociais e políticos que regem a nossa sociedade, a função
do coordenador pedagógico parece ser muitas vezes, contraditória, marcada pela
falta de formação adequada, desvio de função, disputa de poder e,
consequentemente, falta de identidade e fragilização profissional. Parece que o
coordenador se esquece de querer ser o que é, para atender ao “querer ser” que
o outro quer, e nesse jogo de quereres, se perde entre a liderança e o
autoritarismo, entre a direção e o professor, entre a emergência e a formação,
entre o afeto e a relação, e entre ele mesmo e a sua função (SANTANA, 2011, p.
37).

Ao pensar e analisar tais questões, as coordenadoras manifestaram algumas angústias e dilemas acerca
das competências do coordenador pedagógico no exercício da função. Mediante discussões, posso afirmar
que a maioria delas ainda não conseguia demarcar seu espaço político-pedagógico enquanto coordenação
e as que tinham isso claro acabavam sucumbidas também pelas urgências do cotidiano e/ou pelas
necessidades de outros sujeitos da escola.

A escola em que trabalham tem uma sólida história na educação, construída ao longo dos seus quarenta
anos de serviço prestado à comunidade de Feira de Santana e região, a qual já experienciou todo tipo de
coordenação, desde as que planejavam para o professor executar, às que cuidavam da disciplina dos
alunos, e, muitas vezes, ainda hoje, alguns dos seus sujeitos cobram essa postura do atual grupo. Por
outro lado, ter clareza do seu lugar e da importância da sua função na dinâmica da gestão da proposta
pedagógica da escola é uma premissa para a construção da identidade profissional, porque demarca seu
sentimento de pertença e relevância social/didático-pedagógica.

Assim, considerando as questões elencadas, após a partilha das histórias de cada participante, iniciamos o
outro ciclo de atividades. Por meio da atividade conhecida como “tempestade cerebral” a partir da
percepção/concepção construída sobre a função do coordenador pedagógico. A “tempestade cerebral” ou
“tempestade de ideias” é uma estratégia de ensino aprendizagem que busca suposições sem considerar
certezas ou erros, tudo que for levantado deverá ser considerado (ANASTASIOU, 2005). Publicizar a sua
concepção, frente ao grupo, sobre a função do coordenador pedagógico e seu papel na escola, foi uma
situação que causou controvérsias, uma vez que, embora trabalhassem na mesma instituição, possuíam
algumas funções distintas. Entretanto, expor o seu fazer e refletir sobre a constituição histórica se fez
importante neste momento para entender porque exercemos determinadas funções ou porque o outro
espera que a coordenadora atenda à outras tantas demandas que emergem no/do contexto escolar.

[...] Durante muito tempo o coordenador pedagógico, dada a indefinição e/ou
excesso de atribuições, foi identificado como um profissional “mil e uma
utilidades” [...], especialmente a partir dos últimos anos, o papel do coordenador
pedagógico no contexto escolar tem sido alvo de muitos debates e
questionamentos, no que tange às suas principais atribuições e responsabilidades
[...] (CARNEIRO et al, 2013, p. 28).

A fim de ultrapassar tais paradigmas, era preciso listar as reais demandas do grupo, conhecer a
legislação[viii] e se debruçar sobre autores que discutem sobre as funções do coordenador pedagógico. E
assim fizemos. Listamos as ações que realizavam no cotidiano, as que faziam e não deveriam, e, as que
deveriam, mas não faziam, para ao final dos estudos e confrontos com as necessidades do projeto da
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escola, elencar as reais funções que competem à coordenação pedagógica no processo educativo.

Nesse percurso, identificamos algumas singularidades e especificidades no fazer das coordenadoras de
cada segmento. Ficou evidente que as que tinham clareza do seu papel estavam mais voltadas para as
funções específicas do cargo, uma delas cita no memorial que para ela: “A coordenação é um lugar que foi
plantado e precisa ser cultivado com muito cuidado” (CP 04). Para Carneiro et al (2013, p. 30), “[...] é
fundamental que se tenha claramente definido o lugar e o papel de cada um nessa estrutura, de modo que
o todo flua o mais harmonioso possível e que não haja sobreposição de atuação e/ou lacunas na rotina da
escola, favorecendo o trabalho colaborativo”.

Discutir as funções foi um processo muito intenso, o qual levamos vários dias, porque quando construímos
os conceitos acerca das funções da coordenação, voltamos para refletir sobre o projeto político pedagógico
da escola, e lá existiam demandas que diziam respeito aos seus princípios, os quais as coordenadoras não
desejavam modificar. Quando chegamos a um consenso sobre o projeto político pedagógico, uma
coordenadora levantou que seria necessário ouvir os outros sujeitos da escola, antes de refutar algumas
ações da lista. Algumas resistiram, alegando que não poderiam assumir tudo o que os outros desejavam,
mas foram convencidas por argumentos relacionados ao tema – “a escuta” – que havíamos trabalhado
anteriormente. Afinal, não se pode refutar sem conhecer o que o outro pensa.

Então, elas criaram um questionário para escutar os professores sobre as suas expectativas com relação
ao trabalho da coordenação. Analisar este instrumento possibilitou aguçar as capacidades de
interpretação, julgamento, análise, classificação e refutação, para daí elaborar uma proposta de funções
da coordenação.

De posse de todos esses dados, era hora de validar as funções do grupo, contudo, havia questionamentos
que nos inquietavam: O que é prioridade Tudo é prioridade E o cumprimento da rotina E as demandas que
as professoras se isentam, quem fará Baseadas em Placco (2003), discutimos sobre “as importâncias, as
urgências, as rotinas e as pausas”[ix]. Nesse sentido, refletimos acerca do que está previsto no projeto
político pedagógico (concepção, objetivos e metas); o que é procedimento específico do âmbito escolar; o
que surge da urgência do cotidiano; e o que é da ordem das necessidades individuais do sujeito, quase
sempre desprezado na complexidade da atuação do coordenador.

Foi um processo de ir e vir, pois precisamos voltar à base teórica e à legislação para não nos perdermos
em meio à complexidade do espaço escolar; após listagem das funções apontadas pelas coordenadoras e
professores, realizamos a análise de cada uma para perceber a sua importância, validá-la como função do
grupo e acima de tudo, tentar atribuir um caráter formativo a cada ação da coordenação pedagógica, visto
que tanto a base teórica quanto a legislação, colocam a formação docente como o principal fazer deste
profissional no cotidiano da escola.

A partir da definição das funções elencadas pelo grupo, muitas outras inquietações surgiram,
principalmente no que tange à formação de professores. As coordenadoras perceberam quase no final do
segundo bimestre, após três meses de formação, que ainda não tinham atendido todas as professoras,
algumas se quer tinham realizado observações em sala de aula, tinham feito poucas sistematizações e
apenas uma reunião de formação; ou seja, a importância do seu trabalho havia sido engolida pelas
urgências do cotidiano e era preciso reverter esse contexto para garantir a qualidade dos processos de
ensino e aprendizagem dos alunos.

Todas estas discussões travadas no centro da formação possibilitou às coordenadoras redesenhar o seu
fazer, a fim de atender às necessidades da sua real função: Formar o professor. Essas e outras discussões
formativas a cerca das funções e práticas da coordenação pedagógica foram configuradas, ano de 2013,
em um documento[x] que norteará o fazer dessas profissionais naquela escola.

O ENTRELAÇAR DA PESQUISA E DA FORMAÇÃO
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Por ocasião da pesquisa, como já exposto anteriormente, obtive como resultados das representações
sociais dos professores sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico: a mediação, a forma-ação, a
escuta, o co-ordena e a (im)possibilidade. Durante a formação, apesar de configurar uma realidade
completamente distinta no que tange o público e o privado, a formação inicial e os próprios sujeitos, antes
professoras e agora coordenadoras, pude perceber que essas representações estavam permeando o fazer
das coordenadoras o tempo inteiro, mesmo que as vezes elas não se dessem conta disso.

A mediação revela um papel importante para o coordenador pedagógico, uma vez que o Projeto Político
Pedagógico da escola é baseado na concepção interacionista; as ações dos profissionais que nela atuam
são moldadas nesta perspectiva. As falas e os escritos das coordenadoras revelaram que essa mediação
não pacifica o professor, ao contrário, o coloca como um ser ativo no processo de ensinar e aprender, e
respeita as necessidades e limitações dos mesmos, conforme citado no PPP: “[...] essa instituição se
organiza de forma sistemática e planejada, a qual o processo educativo envolve valores éticos em que o
homem possa perceber a necessidade para sua integração e crescimento como pessoa participante do
convívio sócio cultural”. Ademais, o coordenador é colocado como um elo que media, não apenas saberes,
mas os autores escolares – professores, alunos, família, direção – o que revela o ato educativo como um
processo de relações interativas, nas quais os diferentes se comunicam, mas necessitam de um mediador
que facilite essa comunicação.

A forma-ação, configurada como formação docente, mesmo deixada em segundo plano na rotina densa da
coordenação, é meta estabelecida nos dois primeiros itens do projeto escolar: “Desenvolver uma prática
docente com qualidade [...]; Garantir a formação continuada dos professores e profissionais da escola
[...]”. Não há como desenvolver uma prática de qualidade sem formação, por isso, foi preciso, durante o
trabalho com as coordenadoras, fomentar a construção do significado do ato de coordenar, para a partir
disso, constituir uma postura de coordenação que priorize mais a formação do professor, e menos as
urgências da complexidade escolar. Principalmente porque havia uma queixa recorrente de que a
formação inicial não vem dando conta da constituição dos conhecimentos necessários à prática docente.
Por outro lado, os nossos encontros formativos eram sempre ressaltados como importantes para o
desenvolvimento do trabalho da equipe.

Com relação à escuta, muitas vezes limitada pela própria quantidade de demandas das coordenadoras
pedagógicas, foi entendida como primordial no processo de formação docente. Ouvir o outro, percebê-lo,
entendê-lo, discordar dele é um exercício que precisa ser praticado na relação coordenador
pedagógico-professor. A escuta foi também uma premissa na nossa formação, como exposta por uma das
coordenadoras em uma das avaliações do nosso trabalho: “O que foi proposto é que esse seria um
momento para nosso desabafo, um momento de escuta” (CP 2). Diante do escrito, percebo que a
formação se configura, entre outros aspectos, como um momento de pausa da coordenação, onde elas
conseguem parar para falar, escutar e refletir sobre o seu fazer. Conforme Placco e Souza (2006, p. 20),
“É só no grupo que ocorre a interação que favorece a atribuição de significados, pela confrontação dos
sentidos. Significados da ordem do público e sentidos da ordem do privado”. Essa fala traduz a escuta em
sua essência, um canal de comunicação no qual construímos sentidos e significados.

Por outro lado, como sujeito que se equilibra entre as necessidades da escola e dos seus sujeitos e as
políticas educacionais, o coordenador pedagógico é responsável pela burocracia que envolve o
funcionamento escolar: “Existem funções administrativas relativas à estrutura da sala de aula que ocupam
o tempo e a energia das coordenadoras” (CP 04). Por conta dessas funções administrativas, de forma
velada ou manifesta, o papel da coordenação pedagógica ainda perpassa pelo controle, uma vez que é
responsável pelo projeto pedagógico da escola, e como tal, precisa estar atento à organização do ato
educativo. Essa configuração de co-ordenar se mistura muitas vezes com concepções e posturas de
fiscalização e de inspeção, e embora não neguem isso, as coordenadoras citam que essa ideia parte mais
dos outros sujeitos da escola, conforme explicitado: “Alguns autores da escola ainda tem uma concepção
de coordenador ligada à inspeção” (CP 01). A representação dos outros sujeitos da escola acabam
orientando o fazer das coordenadoras.
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A (im)possibilidade é revelada claramente quando as coordenadoras se dão conta de que no final do
segundo semestre não conseguiram se quer iniciar de maneira sistematizada a formação de seus
professores. Além disso, quando se fala em impossibilidade é preciso falar da rotina, ela existia, mas as
coordenadoras não conseguiam materializá-la na realidade do cotidiano escolar, talvez porque não era
pensada dentro da realidade da coordenação (funções, prioridades, tempo e espaço) ou ainda porque
existiam outras prioridades que não estavam previstas nessa rotina, de maneira que buscassem viabilizar
mais eficácia no trabalho a ser realizado. Outro ponto que pode favorecer essa impossibilidade é a não
conscientização dos outros autores escolares sobre a importância do saber-fazer do coordenador
pedagógico no espaço escolar, conforme registrado por uma das coordenadoras: “Os demais atores
escolares não respeitam e parecem não conhecer as atribuições das coordenadoras” (CP 3). Isso
demonstra o quanto o olhar do outro importa na constituição de uma identidade, visto que esta é
construída a partir do elo sentimento de pertença e atos de atribuição (PLACCO, 2012).

(IN)CONCLUINDO...

Conforme relatado no início deste texto, toda pesquisa deseja (trans)formar, e o ato de pesquisar iniciou o
seu processo de transformação, a partir de mim. Primeiro, eu esperava resultados completamente
diferentes dos que obtive, e depois porque foi um processo formativo o qual não consigo mensurar. Mas,
as transformações não pararam por aí. Ao receber o convite para ministrar o curso sobre “Escutas e afetos
do coordenador pedagógico”, comecei a pensar sobre as possibilidades de transformação que a minha
pesquisa poderia proporcionar.

Como pesquisadora, me coloquei como sujeito passivo do processo, embora esta tenha surgido de um
desejo meu, a partir das minhas inquietações enquanto coordenadora. Contudo, a possibilidade de
retomar isso na posição de formadora foi um fio condutor para o meu processo de ensino e aprendizagem
das práticas de coordenação pedagógica, visto que possibilitou experienciar os conhecimentos construídos
durante a pesquisa, promovendo assim, grandiosas aprendizagens.

Aprender, de um lado, supõe aceitar que não se sabe tudo, ou que se sabe de
modo incompleto ou impreciso ou mesmo errado, o que é doloroso; de outro
relaciona-se ao prazer de descobrir, de criar, de inventar e encontrar respostas
para o que se está procurando, para a conquista de novos saberes, ideias e
valores (PLACCO E SOUZA, 2006, p. 20).

Além disso, participar desse processo formativo me fez repensar não apenas as representações sobre o
coordenador pedagógico, mas reconstruir os conceitos acerca do saber-fazer, escutando as angustias, os
desprazeres, as aprendizagens, limites e conquistas desse profissional, na intenção de reconstituir o seu
espaço formativo na escola.
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